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Palavras e atitudes que constroem
Ainda é muito comum nos dias de hoje vermos
atitudes e conceitos incorretos por parte da
população em geral, no tratamento para com as
pessoas cegas e com baixa visão. Puxá-las pelo
braço, falar alto com elas, ter pena ou dispensar
atenção excessiva são apenas alguns exemplos de
situações que ocorrem no dia a dia.

maioria da população é desinformada em relação
às questões das pessoas com deficiência. Braille,
reglete, leitor de tela ou pessoas cegas trabalhando são coisas que nem de longe passam pela
cabeça de muita gente. Além disso, o fato de não
conviver com pessoas que se utilizam desses
recursos favorece o desconhecimento.

Mas o que você, querido leitor com deficiência
visual, tem feito nessas ocasiões? Briga? Xinga?
Responde mal? Reage com ironia?

E qual o caminho? Ensinar, orientar, esclarecer.
Mostrar às pessoas a maneira correta de ajudar
ou informá-las sobre algo que elas não saibam a
respeito do universo das pessoas com algum tipo
de deficiência visual são atitudes que certamente
contribuirão para diminuir o preconceito e a
desinformação.

Pois saiba que esses comportamentos de nada
adiantam e não contribuem para mudar essa
realidade. É importante ter em mente que a

Por outro lado, não se prega
aqui a passividade. As atitudes
extremamente preconceituosas
precisam ser combatidas com
indignação e todos devem reivindicar seus direitos quando esses
lhes são negados. Porém, isso
deve ser feito com firmeza e não
de forma agressiva.
Use suas palavras e atitudes de
maneira construtiva. O trabalho
pode ser de formiguinha, mas
lembre-se que é a própria formiga
um dos maiores exemplos de perseverança que conhecemos. E perseverar é o caminho para modificar.
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LAZER

Estive lá e gostei!

Por Sidney Tobias de Souza | sidney@adeva.org.br

A Espanha que se vê em São Paulo
Os artistas espanhóis têm grande
protagonismo na arte moderna.
Pintores como Picasso, o mestre
do cubismo, Joan Miró e outros
influenciaram a arte mundial, e
claro que isso pode ser percebido
em Sampa também. Um pouco da
arte espanhola pode ser contemplada nas obras de El Greco,
Goya e Velázquez pertencentes
ao acervo permanente do MASP
(Museu de Arte de São Paulo).

Cultura
O Espaço Cultural Instituto
Cervantes, no térreo do edifício
Eloy Chaves (Av. Paulista, 2439),
além de promover aulas de espanhol, abriga em uma área de
1.000m² uma sala de exposições,
um auditório onde acontecem
exibições de filmes hispânicos e
a biblioteca Francisco Umbral,
especializada em cultura espanhola.
Você gostaria de aprender a
dança flamenca? A Associação
Cultural de Dança Espanhola
Cuadra Flamenca oferece aulas
de flamenco e castanholas para
iniciantes, crianças e adultos. Há
também a Sociedade HispanoBrasileira, na Vila Monumento,
que promove, no decorrer do ano,
diversas festas regionais espanholas, além de ministrar cursos
de espanhol e danças galega e
flamenca.

Gastronomia

A arte espanhola está presente
também em alguns estabelecimentos da cidade que eu gostei
muito de conhecer. Por exemplo,
o bar e restaurante Almodóvar
homenageia Pedro Almodóvar
e as marcas registradas do cineasta como a extravagância, as
cores vibrantes e as mulheres
fortes são lembradas em sua decoração, enquanto no Gràcia, bar
em Pinheiros, são lembradas a
colorida arquitetura de Gaudí e a
cidade de Barcelona.
Já a dança e a música espanholas
podem ser apreciadas em apresentações que acontecem no
restaurante Paellas Pepe.

Você já provou a tradicional paella
feita com arroz, frango, pimentão
vermelho, ervilha, camarão,
lagostim e anéis de lula? Uma
delícia que eu não dispenso. Mas
há outros pratos saborosos na
culinária espanhola que você
pode apreciar em São Paulo
mesmo.

saborear um gaspacho, sopa fria
de tomates, pepino e pimentões;
uma tortilha asturiana, feita
de ovos, batatas, champignon,
pimentão e linguiça, que se assemelha à nossa omelete; um Polvo
à Galega, que leva sal, azeite
e pimentão; ou uma Fabada,
prato típico das Astúrias, à base
de feijão branco seco, cebola,
pimentão, açafrão e azeite, com
diversas carnes de porco defumadas e cruas.
E para acompanhar todas essas
iguarias, um bom vinho espanhol é uma excelente pedida, já
que em uma lista com os cem
melhores vinhos do mundo, os
três primeiros são da Espanha,
e podem ser encontrados em
algumas casas especializadas
da capital, como a Mistral e
a Península. E tem a sangria
também, típica bebida que
leva vinho e pedaços de fruta.
Sobremesa? Pode ser um churro
espanhol, mais fino que o tradicional, e sem recheio, para
mergulhar no molho de chocolate
quente ou doce de leite, um hábito
tipicamente espanhol.
Então, que tal conhecer um
pouquinho da Espanha em
sampa? ¡Venga!

©RAFAEL GUIRRO
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Um passeio pela arte, cultura e gastronomia hispânica

Uma tradição espanhola é iniciar
a refeição com tapas, aperitivos
que podem ser acompanhados
por bebidas alcoólicas ou não.
Para tapear, algumas opções são:
montaditos de queijo e presunto,
minialmôndegas, croquetas de
queijo gorgonzola e manjericão,
queijo manchego com molho de
mel, ou batatas bravas apimentadas.
Se depois disso você ainda não
tapeou sua fome, então pode
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Em Foco
FOTOS: ©CLÁUDIO REZENDE

ADEVA

Festa Julina
Muita diversão na
Festa Julina da ADEVA
que aconteceu no
dia 08 de julho.

Participe do Coral da ADEVA

©BIGSTOCK

Está procurando um grupo de canto? O Coral da ADEVA, formado por deficientes visuais totais e parciais, regido pelo maestro Júlio Battesti, pode ser sua oportunidade de
soltar a voz. A avaliação do maestro e os ensaios acontecem às terças-feiras, das 17h às
19h. Para mais informações, entre em contato com a entidade: (11) 5084-6693/ 6695.

Colabore com a ADEVA

Gráfica Braille
Que tal tornar os seus impressos acessíveis para quem
tem a visão prejudicada total ou parcialmente? A gráfica da ADEVA imprime apostilas, livros, cardápios,
folhetos, holerites etc. em Braille e tipos ampliados,
para pessoas físicas e jurídicas. Informações e orçamentos com Claudio Rezende: grafica@adeva.org.br /
(11) 5084-6693 / 6695
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Você pode fazer isso de duas maneiras muito simples:
1. Doação por meio do PagSeguro no link www.adeva.
org.br/comocolaborar/doacoes.php
2. Enviando cupons e notas fiscais paulistas sem CPF
ou CNPJ para a entidade: Rua São Samuel, 174 – Vila
Mariana – CEP 04120-030 - São Paulo/SP

ADEVA nas redes
sociais é adeva1978
Fique por dentro de tudo que acontece na ADEVA!
Curta! Siga! Compartilhe!

Assembleia ADEVA

Thais Godinho, criadora do blog Vida Organizada
e autora dos livros Vida Organizada e Casa
Organizada, deu uma palestra para a equipe da
ADEVA no dia 25 de agosto.

Prestação de contas do último exercício, além de
eleições para a nova diretoria e Conselho Fiscal
aconteceram na Assembleia Anual Ordinária da
ADEVA, dia 26 de agosto, na sede da entidade.

©ADEVA

©ARQUIVO PESSOAL

Palestras

Missa em Ação de
Graças da ADEVA
No dia 10 de agosto, foi realizada a Missa em Ação
de Graças pelos 39 anos da ADEVA. Agradecemos
a todos que compareceram à capela do Hospital
Santa Catarina e rezaram pela associação.

ADEVA

Convida

Rehafair 2017

Sarau ADEVA 2017

Comic-Con Experience

19 a 21/10 - Pavilhão
de Exposições Anhembi
Visite o estande da ADEVA (404-A) na Feira
Internacional de Tecnologias Assistivas,
Empregabilidade e Esportes Adaptados
que acontece no Pavilhão de Exposições
Anhembi. http://www.rehafair.com.br/

02/12, às 14h30 - ADEVA
Participe de um descontraído encontro
cultural onde você poderá contar histórias,
apresentar poemas, contos, música etc. O
Sarau ADEVA fará parte da Virada Inclusiva
2017. Basta se inscrever pelos telefones:
5084-6693 e 6695.

07 a 10/12 - São Paulo Expo
Um dos maiores eventos das culturas pop
e geek contará com assessoria da ADEVA.
Acompanhe as redes sociais da entidade
para ficar por dentro da programação de visitas monitoradas para deficientes visuais.
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ADEVA

Talentos

Por Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

De acompanhante do filho e
voluntária, a colaboradora da ADEVA
Na limpeza, Rita é um talento que hoje zela pelo espaço da entidade
É sagrado. Toda segunda-feira, a
diarista Rita Rodrigues de Sousa,
45, marca presença na ADEVA.
“Sou a primeira a chegar. Eu
adianto o café e, quando a Ana
(Talentos do Conviva 73) chega,
eu a ajudo a servir. Depois, limpo
os banheiros, o quintal e, ao meio-dia, hora do almoço, as salas de
aula. No dia em que a Ana não
pode vir, ela me avisa e eu venho.
Tenho de cuidar do meu serviço e
do dela”, explica.
Rita conheceu a ADEVA há três
anos por meio de uma busca que o
filho mais velho fazia na internet.
“Aos 11 anos, meu filho Kleber,
hoje com 23, fez uma cirurgia
de apêndice e, no procedimento,
faltou oxigênio no cérebro. O
resultado foi que fiquei com muito
medo de soltá-lo, pois ele não

tinha equilíbrio. Depois fez tratamento na AACD e se recuperou
muito bem, mas ficou com baixa
visão e, a pior parte para mim,
sofrendo convulsões. O Markiano
(presidente da ADEVA) me deu
umas dicas e falou de alguns
casos que ele conhecia de superproteção. Depois dessa conversa
eu o coloquei em um curso de
mobilidade. O Kleber ainda não
consegue andar sozinho, mas
a professora diz que ele está
evoluindo muito bem!”
No início, ela comparecia à
ADEVA apenas para acompanhar
o filho que começou a aprender
Braille e digitação. “Só que eu
percebi que lá era meio corrido,
senti a necessidade de ajudar
e, assim, comecei a dar uma
‘mãozinha’ para a Ana. Quase na

mesma época, ela teve de sair para
fazer uma cirurgia; eu a substituí e, quando voltou, entrei para
trabalhar uma vez por semana.”
Rita explica que nos dias em que
acompanhava o filho (terça e
quinta) era voluntária da ADEVA.
“Agora, a minha filha é quem o
acompanha, então eu venho só
na segunda.” A diarista, porém,
sempre se coloca à disposição
para ajudar em eventos promovidos pela entidade, como em
uma excursão a Caraguatatuba
(SP), com associados e alunos, em
um final de semana, e um “bate
e volta” até Bertioga (SP), em
2016. “Se o Markiano precisar de
voluntária, pode contar comigo”,
garante.

Jogo rápido

©CLÁUDIO REZENDE

| Signo: Peixes | Cor: Preta | Estilo de música:
Sertanejo e forró | Um filme: O Auto da Compadecida
| Cantora: Roberta Miranda | Cantor: A dupla Leandro
e Leonardo | Uma música: Solidão, interpretada pela
dupla | Religião: Católica | Deus: É tudo! Sem Ele,
não somos nada | Sobre os deficientes: Eles são
muito felizes, amam viver | Família: Meu bem
maior | Um sonho: Que o Kleber se torne independente | Time de futebol: Não tenho | Uma
frase: Como se diz no Ceará, “a rapadura é
doce, mas não é mole não”! |

6

ADEVA

Parceiros

ADEVA faz parceria para
oferecer melhor qualidade
de vida aos seus alunos
Vida e família
Nascida em Boa Viagem (CE),
a filha do senhor Manoel
e da dona Maria tem sete
irmãos: Madalena (já falecida), Raimundo, Francisco,
Marcos, Ana, Francisca, Ana
Cátia, além dos adotivos Élio
e Marciele. Da infância, ela
lembra que foi muito feliz.
“Naquela época, era bem mais
fácil; por ser criança, nós levávamos tudo na brincadeira.
Era muito bom”, recorda.
Em 1986, Rita veio morar
em São Paulo, onde passou a
trabalhar em casas de família.
Posteriormente, casou-se com
o José e, dessa união, além do
Kleber, tem mais dois filhos:
Júlio, 27 anos e Carmen, 22.
“Como mãe, sou muito protetora”, confessa.
Hoje, trabalhando na ADEVA,
Rita diz que se sente em casa. O
sentimento é de gratidão pela
transformação que ela já nota
no filho. “Eu tomo as dores do
Kleber. Ele não tinha amizade,
era triste e eu me sentia mal
por isso. Hoje, meu filho quer
sair, se divertir e na ADEVA,
ele se solta!”, comemora.
Pelos resultados que observa
nos alunos com deficiência
visual que chegam à ADEVA,
ela afirma que o trabalho da
entidade é imprescindível. “Eu
já vi vários alunos chegarem
aqui sem saber andar ou falar
direito, tristes, com depressão
e, em menos de dois meses,
melhorarem bastante. O jeito
dos professores tratarem os
alunos, também é especial”,
conclui.

“Call Daniel” e “Vida Organizada” ministram
cursos e palestras sobre Organização
A ADEVA firmou uma parceria com a Call Daniel e a Vida
Organizada, que oferecem atendimento individual por meio de
coaching, consultoria, cursos online e presenciais, palestras e
conteúdo gratuito na internet, baseados no GTD® (Get Things Done),
um método de produtividade. O coach, instrutor e palestrante Daniel
Burd explica: “Treinamos principalmente as corporações, visando o
aumento da produtividade dos colaboradores. Ajudamos as pessoas
a lidarem com grandes volumes de demandas, sem tanto estresse.”
Parceira da Vida Organizada, empresa que tem os mesmos objetivos,
desde 2013, a Call Daniel tem a franquia brasileira do GTD®, marca
que necessita da autorização da sua proprietária, a David Allen
Company, para ser utilizada. “Nosso sonho é ver o maior número
possível de pessoas usando o GTD® e meditando, duas ferramentas
poderosas”, destaca Burd.

Vida Organizada e GTD®
O best-seller GTD, Getting Things Done (no Brasil, A arte de fazer acontecer), de autoria do criador do método, o coach norte-americano
David Allen, já vendeu mais de 4 milhões de cópias no mundo. “Há
35 anos, Allen auxilia executivos a terem uma vida mais produtiva,
com práticas reunidas em cinco passos (capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar), ajudando-os a viverem uma vida mais tranquila, criativa e com propósito”, explica Thais Godinho, publicitária,
professora, palestrante e consultora da Call Daniel.
Instrutora máster do GTD® no Brasil, Thais escreveu dois livros –
Vida Organizada (2014) e Casa Organizada (2016) – e criou, em 2006,
o blog Vida Organizada (http://vidaorganizada.com/), um canal de
divulgação do GTD®, que em 2012 passou a existir também como
empresa, e apresenta soluções de organização para indivíduos e
equipes. De acordo com ela, o GTD® ensina como gerenciar diversos
desafios e alcançar os resultados desejados.

Parceria com a ADEVA
Daniel Burd confessa que conhecia a ADEVA apenas de nome,
porém, de imediato, aceitou o convite do Markiano (presidente
da entidade) para ministrar palestras e cursos aos alunos da associação. “Ele entrou em contato conosco e achamos que seria uma
grande oportunidade ajudar a instituição e pessoas com deficiência
visual, com quem podemos vir a ter contato futuramente em cursos
e outros eventos voltados a esse público. Acreditamos que o trabalho
da ADEVA seja de grande valor à comunidade e ao mercado de
trabalho”, conclui.
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Profissão: comediante

Por Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

Jeffinho Farias se apresenta nos
principais clubes de comédia do Brasil
Cego, o humorista integra o elenco de A Praça É Nossa, do SBT

Uma vez, porém, assistindo
ao programa A Praça é Nossa,
perguntei à minha mãe o que
fazer para trabalhar na TV. Sabe
o que ela respondeu? ‘Tem que
estudar muito!’. No auge da
arrogância de aluno que tirava
boas notas em seus boletins de
quarta série, pensei: Então não é
tão difícil assim”, lembra.
Nascido em São Gonçalo (RJ),
Jeffinho é cego desde os 11 anos
devido a uma trombose cerebral
que atrofiou o nervo óptico.
Ele diz que não chegou a se
deprimir, mas passou por
momentos de revolta de “Por
que eu!?” “Por que comigo?” “A
maior dificuldade foi quando
fui voltando a vida normal, só
que cego. Escola, sair para as
festas. Eu tinha vergonha. Só
aprendi Braille e a usar bengala
com uns quinze, dezesseis anos.
Conhecer deficientes visuais que
já eram independentes havia
algum tempo foi que me ajudou a
aceitar a minha condição. Aí eu
comecei a entender que havia luz
no fim do túnel, embora eu não a
visse”, brinca.
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Profissão
Formado em Artes Cênicas pelo
Centro Universitário da Cidade
do Rio de Janeiro, Jeffinho Farias
trabalha como ator desde 2008,
e na comédia, especificamente,
desde agosto de 2009 “quando,
pela primeira vez, subi num palco
para fazer stand up comedy.”
Depois, o humorista participou
de alguns programas de TV: Jô
Soares, Faustão, Zorra Total. Em
2013, com mais dois colegas
(Rapha e Duca), ele decidiu
voltar para o mercado de São
Paulo. “Nós estávamos há um
ano e meio fazendo participações
pequenas no Zorra Total, mas que
não nos deixavam lá tão satisfeitos. Em meados de 2013, surgiu
a possibilidade de mostrarmos o
trabalho para o Carlos Alberto
de Nóbrega, do A Praça é Nossa.
Graças aos céus ele gostou e lá
estamos até hoje”, comemora.
Fora da TV, Jeffinho e sua equipe
já fizeram shows em diversos
espaços de comédia: No Hillarius
Comedy Club, Comedians Comedy
Club, Bar Curitiba Comedy Club e
Beverly Hills Comedy Club, entre
outros. “Além disso, rodo com
o meu solo de humor, Ponto de
Vista, escrito por mim e dirigido
pelo Alexandre Regis. Já me apresentei com esse solo em São Paulo,
Rio de Janeiro, Paraná e Minas

Gerais. Também tenho um canal
no youtube – pontodevistatv – no
qual sempre posto vídeos com
conteúdos diferentes dos que são
exibidos na TV.”

Reconhecimento
Feliz com a repercussão do seu
trabalho, o humorista comemora
o fato de, cada vez mais, ser reconhecido tanto pelo meio artístico quanto pelo público. Jeffinho
também conta que nas ruas até
lhe pedem autógrafo, mas ele
escreve do jeito que dá. “Em tinta
já dei alguns, mas seria demais
exigir uma caligrafia perfeita de
um cego. Hoje, porém, sou abordado quase todos os dias para
tirar uma selfie!”
Realizado, Jeffinho dá a receita
para que as pessoas com
deficiência
visual,
assim como ele,
possam
alcançar
o sucesso profissional: “trabalhar
bastante e fazer
com vontade
aquilo
a
que você se
propõe. Se
você gosta só
um pouco,
desista”!

FOTOS:©LOURIVAL RIBEIRO

Seu primeiro emprego remunerado foi na comédia. “Antes, eu
só ganhava dinheiro vendendo
bebidas em festas de rua, mas era
mais pela zoeira. Bebia mais do
que vendia!”, conta o ator e humorista Jefferson Souza Farias (o
Jeffinho Farias), de 27 anos, que,
antes de perder a visão, sonhava
em ser jogador de futebol. “Não
havia tido nenhuma experiência
artística ou desejo espontâneo de
me dedicar às artes.

Um direito de todos

Por Sidney Tobias de Souza | sidney@adeva.org.br

©FELIPE CELERI

ESPORTE

Slackline: força,

equilíbrio e concentração
Atividade que já virou febre no Brasil
pode ser praticada em locais fechados ou ao ar livre
Você já quis andar na corda
bamba? Então o seu esporte
pode ser o slackline. Basta esticar
uma fita elástica de 15 metros de
comprimento e 5 cm de largura
entre dois pontos fixos e andar
sobre ela. Obviamente não é tão
simples conseguir se manter em
pé sobre a fita, já que isso exige
bastante equilíbrio.
Praticar slackline requer um alto
nível de disciplina, concentração
e paciência. Por trabalhar esses
atributos psicológicos, seus benefícios vão muito além do físico.
Já para o corpo, é um excelente
exercício que fortalece todos
os músculos, principalmente
dos membros inferiores e da
região abdominal, utilizada para
obtenção de equilíbrio. E tem
mais: as articulações são preservadas por não se tratar de esporte
de alto impacto.

O slackline pode ser praticado por
pessoas de todas as idades, em
academias ou centros de treinamento, e em áreas públicas como
parques e praias. O que precisa?
Uma fita elástica e dois pontos
fixos, como árvores, desde que em
boas condições.

Modalidades
Apesar de bastante praticado no
Brasil, muita gente não sabe que
o slackline é dividido em modalidades. Dentre elas estão:
• Trickline, a mais conhecida.
Geralmente a fita é colocada a
partir de 60 cm de altura, onde
são realizadas manobras com
saltos e equilíbrio extremo.
• Waterline é o slackline sobre
a água. Nessa modalidade,
os slackers realizam descontraidamente
diversos
movimentos do trickline, afinal as

quedas são apenas refrescantes.
• Longline exige do praticante
bastante concentração e condicionamento físico, pois a fita deve ter
mais de 20m, e quanto maior o seu
comprimento mais força muscular
e equilíbrio são necessários.
• Highline é praticado em alturas
superiores a 5m. Se a fita for
ancorada entre duas montanhas
é necessário ter conhecimento
de alpinismo e utilizar equipamentos de segurança.
• Yogaline, na qual são executados
movimentos de yoga sobre a fita,
o que não é nada fácil.
Se você quiser experimentar este
esporte pode procurar um centro
de treinamento, afinal o slackline
praticado em espaço indoor possibilita uma evolução segura dos
atletas e a certeza de que se você
cair, do colchão não passará.
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Convivaware

Por Laercio Sant’Anna | laercio@adeva.org.br

Você sabe o que é acessibilidade web?
Sites devem ser construídos para que todas as pessoas
possam utilizá-los sem dificuldades
Já há algum tempo, a ADEVA oferece cursos e
serviços de acessibilidade a sites. Para muitos
leitores, esta atividade ainda é de difícil compreensão. Por isso, em poucas palavras e de maneira
bem superficial, pretendo contar um pouco do que
significa “acessibilidade na WEB”.
Quando se fala em site acessível, queremos
dizer que ele deve ser construído de maneira
que todos, inclusive os idosos e pessoas com
alguma deficiência (visual, auditiva, mobilidade reduzida), possam usá-lo sem dificuldades
ou restrições. Existe uma organização internacional, formada por representantes das maiores
empresas de TI do mundo, conhecida por W3C
(World Wide Web Consortium) que tem por objetivo definir padrões que garantam a qualidade e
bom uso da internet em todos os seus aspectos.
Em outubro de 1997, o W3C, criou a WAI (Web
Accessibility Initiative), ou em português, Iniciativas
de Acessibilidade para a WEB. Trata-se de um grupo
preocupado em criar recomendações que, uma
vez seguidas, tornam os sites acessíveis às pessoas
com deficiência. Dois anos depois, foi divulgado o
Estatuto de Recomendação WCAG 1.0, documento
que constitui a primeira versão das Diretrizes para a
Acessibilidade do Conteúdo da Web, principal referência de acessibilidade na Web até hoje. Só para

deixar bem claro: quando as recomendações do
WCAG são seguidas na construção de um site, ele
torna-se acessível às pessoas com alguma deficiência.
Embora seja um documento muito completo e que
já foi atualizado diversas vezes para acompanhar
a evolução da internet (atualmente está na versão
2.0), ele não é considerado de fácil compreensão, e
a aplicação de suas recomendações exige conhecimento no desenvolvimento de sites. Para torná-lo
mais adequado à realidade brasileira, o departamento
de Governo Eletrônico do Governo Federal criou, em
2005, o eMAG – Modelo de Acessibilidade de Governo
Eletrônico Brasileiro, que não contradiz o WCAG,
somente propõe uma organização um pouco diferente na estratégia de como resolver os problemas de
acessibilidade de um site.
Hoje, a ADEVA possui um grupo técnico preparado
não só para fazer a análise da acessibilidade de um
site, bem como oferecer treinamento e auxiliar os
interessados a tornarem seus sites verdadeiramente
navegáveis para todos. Por isso, se você conhece
algum site inacessível e sabe como chegar até os
seus criadores, conte a eles sobre o que acabou de
ler, sugerindo que entrem em contato com a ADEVA.
Ao tornar um site acessível, certamente o número
de visitantes aumentará, e aqueles que o acessarem
uma vez, voltarão.

Núcleo de Acessibilidade WEB da ADEVA:

©BIGSTOCK

www.adeva.org.br/servicos/acessibilidadedesites.php
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Na Rede

AroundMe

Todoist

Get Ninjas

Um aplicativo de geolocalização
que une Foursquare e Uber. O
usuário faz check-ins em lugares
que visita e deixa comentários
e ainda tem a possibilidade de
chamar o Uber por ele para ir até
o local. Disponível gratuitamente para Android e IOS.

Gerenciador de tarefas baseado
no método GTD para quem gosta
de organizar a vida em projetos
e metas, e que também pode
ser usado como agenda diária.
Versão gratuita disponível
para Android, IOS, Windows
e Web. Na versão paga, pode-se
adquirir mais recursos.

Plataforma de contratação de
profissionais em diversas áreas.
O usuário pode procurar por
um profissional próximo a sua
região e receber orçamentos
sem compromisso. É possível
também cadastrar-se e oferecer
seu serviço. Disponível gratuitamente
para
Android,
IOS e Web.

CONVIVA com ele

Por London Capital para Planejamento e Investimentos | vinicius.azambuja@londoncapital.com.br

Gaste sempre menos do que ganha. Esta é a regra de ouro
para o seu orçamento não ficar no vermelho e para você viver
melhor. Acha difícil? Veja algumas dicas para conseguir isso:
99 Tenha um orçamento detalhado nos centavos, inclusive
para meses futuros. Assim, conseguirá agir com antecedência para cortar despesas, por exemplo.
99 Evite despesas supérfluas e revise sempre as essenciais
(o que pode cortar).
99 Quando comprar algo, sempre negocie ao máximo.
Pesquise e compare preços.
99 Cuidado com as pequenas despesas do dia a dia. Ao
longo da vida, o valor acumulado será enorme.
99 Todos da família devem ajudar e ter consciência com
os gastos.
99 Evite ao máximo pegar dinheiro emprestado.
99 O que não usa mais, venda!
©BIGSTOCK

DINHEIRO

99 Busque guardar dinheiro para o futuro e para os imprevistos da vida.
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Espaço poético

Por Lothar Bazanella

Um dedo de trova
Se lembrar de ti - quem dera... desse flor, eu viveria
sempre em plena primavera...
Mas dá saudade... E judia...

Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.

(Lothar Bazanella)

Não é.

Vejo os espaços profundos
contraditando os ateus.
Há, no mistério dos mundos,
toda a evidência de um deus...

A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.

(Durval Mendonça)

Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo
com água quente.

- O senhor é sedentário?
E a resposta não demora:
- Não doutor, pelo contrário,
bebo água toda hora!”

Não me falou em amor.

(Pedro Ornelas)

©BIGSTOCK

Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

Nota: Contribuições e comentários podem ser
encaminhados para lotharbazan@gmail.com

©BIGSTOCK
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Para seu lazer
©DIVULGAÇÃO

MAIS!

Maria de Nazaré

Festival de Sorvete

Baseado no livro ‘Maria’, de Sholem Asch,
o solo narra as lembranças de Maria de
Nazaré em sua passagem terrena, revelando uma Maria humana, uma Maria mãe e
mulher. Teatro Ruth Escobar – Sala Miriam
Muniz (Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista).
Classificação etária: livre. Sábados, às
19 horas (até 25/11). Ingressos: R$50,00
(inteira) e R$25,00 (meia) no http://www.
tudus.com.br/

Que tal um evento que reúne banana split,
sundae, raspadinhas, picolés, gelatos artesanais, milk-shake, paletas etc? No Festival
ainda tem diversos pratos salgados, variedade de doces, cervejas artesanais, água,
refrigerantes e sucos. A entrada é gratuita, só paga o que consumir. Memorial da
América Latina – Praça da Sombra (Av.
Auro Soares de Moura Andrade, 664 – ao
lado do metrô Barra Funda). Dias 09 e
10/12, das 10h às 21h.

Famílias – Urgências
e Turbulências
Como melhorar o convívio entre pais e
filhos? Como educar os jovens? Como estipular limites a eles? Como ser presente
na criação e educação dos filhos, diante da
vida atribulada que os adultos têm? Além
de respostas para estes e outros questionamentos, Mario Sergio Cortella recomenda
aos pais adotarem uma postura ativa, urgente e corajosa para encontrar soluções.
Editora: Cortez, 2017. 144 páginas. Valor
médio: R$23,00 (em livrarias virtuais).

ADEVA - Associação de Deficientes Visuais e Amigos
Correspondência: rua São Samuel, 174, Vila Mariana, CEP 04120-030 São Paulo (SP) - e-mail: adeva@adeva.org.br - site: www.adeva.org.br
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