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Entra no ar site do IBGE para deficientes visuais
Rio. O IBGE está lançando hoje um site especialmente produzido para os
portadores de deficiência visual.  Para acessar os  dados da nova página,
o  usuário  utilizará  um  sintetizador  de  voz,  desenvolvido  pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chamado Minivox.

O sistema conversa com o portador de deficiência visual em português e
possibilita um alto nível  de independência no estudo e no trabalho. Para
tanto, basta que o usuário tenha, pelo menos, a versão do Windows 95 e
um kit  multimídia,  uma vez que o sintetizador usa a placa de som. Com
um teclado normal o usuário poderá selecionar a informação que deseja.

O Minivox reconhece somente textos e lê a informação selecionada pelo
usuário,  que  poderá  salvá-la  em  disquete  ou  imprimi-la,  inclusive  em
braille.  Isto,  se  tiver  uma impressora  específica.  No  caso  do  internauta
que  tem visão  parcial,  o  Minivox  inclui  um programa ampliador  de  tela
para  Windows,  chamado  LentePro,  que  funciona  como  uma  lupa,
ampliando a área a ser visualizada.

Podem  ser  consultados  no  site  do  IBGE  os  principais  indicadores
conjunturais,  resultados  preliminares  do  Censo  2000  e  as  principais
pesquisas  do  Instituto,  além  de  dados  referentes  aos  indicadores
conjunturais  mensais  de  Emprego,  Indústria,  Safra  Agrícola,  Comércio,
Inflação, Construção Civil e Contas Nacionais Trimestrais.

Também estão disponíveis informações referentes à população,  Pesquisa
Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  e  sobre  as  condições  de  vida  das
famílias.  O  usuário  pode,  ainda,  saber  a  estimativa  da  população
brasileira no exato minuto da consulta e se informar sobre o IBGE e seus
locais de atendimento.

Além de tudo isso, o site inclui links para outros sites, que já possuem a
tecnologia dos sintetizadores de voz. O usuário poderá acessar o site da
Presidência da República, da Biblioteca Pública do Paraná e da Fundação
Biblioteca Nacional, entre outros.
O download do Minivox pode ser feito, gratuitamente, no endereço.


