SAIU NA IMPRENSA

Cidadão Solidário
Orientação e apoio a deficientes visuais
Paulo Novellino Teixeira ganhou, em 1998, uma lente especial de 25 graus que
modificou sua vida e decidiu ajudar outros deficientes visuais indo trabalhar,
como voluntário, na Cruzada de Recuperação e Assistência aos Cegos
Fluminenses – Cracef – com dois objetivos: encaminhar o deficiente visual a
quem possa ajudá-lo e/ou prepará-lo para ingressar no mercado de trabalho.
Para tanto, tem conseguido firmar convênios com profissionais liberais e
instituições públicas e privadas para avançar com sucesso nos seus projetos.
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A moda feita em Braille
Com o convite a uma cega para conhecer a coleção de inverno da M.Officer, o
estilista Carlos Miele deu curso ao hábito de fazer da moda um grito dos
excluídos sociais, que é marca de sua carreira e como a convidada era tão
somente a senhora Dorina Nowill, ele lhe deu a tarefa de fazer o texto do
catálogo da grife na moderna imprensa Braille de sua Fundação.
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IBC inaugura laboratório Navegar para deficientes
Foi inaugurado o laboratório Navegar, no Instituto Benjamin Constant, na Praia
Vermelha. Ali, equipados com 15 computadores e uma estação de trabalho,
portadores de diferentes tipos de deficiência aprenderão a utilizar os recursos
da Internet e da informática. O projeto, com a orientação do Núcleo de
Computação Eletrônica da UFRJ, tem o apoio da Fundação Telefônica e do SACI
(Solidariedade, Apoio, Comunicação e Informação), uma parceria entre o
Instituto Benjamin Constant, o NCE/UFRJ, a USP e a Rede Nacional de Pesquisa.
Durante o coquetel de inauguração, foi mostrado o sistema DosVox, com
programas que permitem, com a ajuda de um sintetizador de voz e uma placa
de som, a leitura em voz alta do conteúdo de uma tela. A demonstração foi
feita por Bernard Condorcet, estudante de mestrado do NCE. Os cursos de
treinamento, de uma semana, são gratuitos e terão início no próximo mês de
março. Informações pelo telefone (21) 598-3198.
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Nova cirurgia de catarata
O Rio já dispõe, no Hospital de Olhos de Niterói, do aparelho Faco-Emulsificador
Souverein, lançado há três meses na Academia Americana de Oftalmologia, em

Seattle, EUA, pelo laboratório Allergan, usado na mais moderna técnica de
cirurgia de catarata do mundo.
Com a nova técnica, há uma sutura de apenas três milímetros para a retirada
do cristalino, é possível corrigir outra imperfeição da visão durante a operação
e a leve perda da visão já justifica a intervenção cirúrgica que se utiliza da
anestesia tópica (colírio) e custa R$3.200,00. A cirurgia dura pouco mais de 10
minutos, o paciente sai da operação enxergando e, em 24 horas, pode retomar
as atividades normais.
O Hospital de Olhos de Niterói (telefone: 21-611-4664) tem convênio com
quase todos os planos de saúde.
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