Saiu na Imprensa
Voluntários da leitura
MATÉRI A PU BLIC ADA NO CADERN O PRO S A E VER SO D O JORN AL O GLO BO , DE 2 9/0 3/ 200 3.

Deficientes visuais ganham versão adaptada de site na internet
MATÉRI A PU BLIC ADA NO DIÁRIO DE NATAL, N ATA L/RN , EM 0 6/0 1/ 200 3. FONTE : AGÊ NCIA
BRASIL .

Portadores de deficiência visual poderão acessar o site da Secretaria de
Estado dos Direitos Humanos a partir de janeiro. A secretaria irá lançar
uma versão adaptada para os deficientes visuais. O site está sendo
estruturado em parceria com a Acessibilidade Brasil, uma entidade civil
que obteve R$ 268 mil para desenvolver a versão especial. A liberação
dos recursos foi publicada hoje (27/12) no Diário Oficial da União.
De acordo com a responsável pela Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), Niusarete
Margarida, uma resolução de governo federal vai determinar que todos
os sites públicos dêem condições de acesso para deficientes visuais.
Diálogo no Escuro
MATÉRI A PU BLIC ADA NO INFORM AT IVO ELETR ÔNI CO DO CEN TRO DE ESTUD OS DO MUSEU DA
VIDA (C AS A DE OS WALD O CRUZ/ FIO CRUZ).

Uma exposição muito interessante foi imaginada e criada na Alemanha
por Andreas Heinecke. Nela os visitantes têm uma jornada fascinante
por ambientes diversos, mas totalmente escuros. Cegos passam a ser os
guias das pessoas que se sentem agora em um ambiente para o qual
não estão preparadas. Com essa imersão no escuro total, percepções,
preconceitos e hábitos tradicionais são questionados.
Outros sentidos, que não a visão, são explorados e o visitante é levado a
redescobrir, em novos moldes, a audição, o tato e o olfato enquanto
realiza atividades de seu dia-a-dia, como freqüentar um bar.
Diálogo no Escuro já foi exibida em 60 cidades de 13 países diferentes,
com um total de pelo menos 700 mil visitantes. Em Hamburgo, a
atividade tem sido usada também dentro de um programa para integrar
deficientes visuais ao mercado de trabalho. Recentemente a exposição
foi inaugurada no Heureka, museu da ciência da Finlândia. A Casa da

Ciência da UFRJ está se programando para organizar a exposição no
Brasil.

