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O livro Poemas sem
Preconceito é publicado pela
Editora Imprensa Livre de
Porto Alegre-RS, 56 pági-
nas. Tocar o coração dos
homens e mulheres na ten-
tativa de combater todo e
qualquer preconceito que
hoje é um dos maiores desa-
fios para os deficientes.

A poesia toca de forma
sensível os homens e quem
sabe ao relatar as nossas
dificuldades auxiliamos na
diminuição dos preconcei-
tos. O livro relata o precon-
ceito no amor, na educação,
no trabalho, na sociedade... Mostra que a
maior barreira moral que separa os defi-
cientes da integração social é a discrimi-
nação.

O livro, que é a quinta obra do autor e
que já havia sido lançado em sua primeira
edição em 2004, diante do sucesso de ven-
das agora vem revisado e ampliado pela
nova editora. E graças a este trabalho o
escritor Ari Heck (deficiente) foi indicado

pela Unesco ao Prêmio
Direitos Humanos 2006
e recebeu o Prêmio
USP de Direitos Huma-
nos 2005.

“A minha palestra
motivacional é muito
interessante porque uso
exemplos de deficien-
tes que superaram suas
limitações e venceram
na vida, assim como eu.
Sou deficiente físico,
além de escritor, sou
servidor público federal
concursado, pós-gra-
duado em direito e pro-

cesso do trabalho, tenho minha família (três
filhos) e não fico me lamentando por ter tido
paralisia infantil”, observa o escritor.

Os Cyborgs
estão chegando
Empresa inicia pesquisa para
produzir membros artificiais

Dean Kamen é o inventor do Segway e
de um monte de outros equipamentos de
alta tecnologia, e agora sua empresa, a Deka
Research está pesquisando membros arti-
ficiais.

Tudo começou quando representantes
da ARPA, a Agência de Pesquisas Avança-
das do Exército dos EUA o chamou para
uma reunião, onde explicaram que as bai-
xas em combate hoje em dia eram muito
pequenas, mas isso resultava em muitos
soldados mutilados, e gostariam de dotar
esses soldados de braços artificiais.

Ele disse que a tecnologia não existia
ainda, que estavam doidos, sonhando com
aquilo. Em resposta deram dois anos para
construir um protótipo. "Eu faço em um".

O desafio pelo visto foi um bom incenti-
vo. Pouco mais de um ano depois, ele já
tem um protótipo que é inclusive controla-
do pelo cérebro, através de sensores medin-
do os sinais dos nervos remanescentes do
usuário. (Fonte: Meio Bit)
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