
 

Louis Braille, um grande vencedor. 
  Louis braile nasceu na pequena cidade de Coupevrait distante 40 km de Paris, no dia 4/01/1809.      
  Era filho de René Simon Braille e de Monique Baron, uma camponesa de fazenda. 
  O casal tinha quatro filhos. Louis Braille era o caçula. 
A profissão de René Simon Braille era seleiro, profissão que na época era muito solicitada, pois o 
transporte era cavalos para montaria e carruagens. 
  René Simon conseguia sustentar a família com o fruto do seu serviço. 
A oficina ficava na frente e a residência nos fundos, uma casa confortável.  
O pequeno Louis estava, ou na casa ou na oficina com o pai, num vai e vem constante daquele garotinho 
de três anos. 
  Certo dia achando-se a sós na oficina quis imitar ao pai. Pegou uma cutela pontiaguda e tentou furar um 
pedaço de couro. O couro era duro e, em dado momento ele feriu o olho esquerdo. O pai procurou cuidar-
lhe do melhor modo para a época, mas como na época não havia antibiótico para cicatrizar o ferimento, ao 
cinco anos o menino ficou totalmente cego.  
  Graça a vivacidade do garoto, ele começou a adaptar-se à nova vida: conhecia pelo latido a quem 
pertencia o cachorro; pelo barulho das rodas a quem pertencia a carruagem; escolhia verduras e ovos para 
vender na feira que todas as semanas havia na pequena cidade.   
Um grande amigo surgiu em sua vida... O abade Paloui. Esse religioso, comovido pela situação do menino, 
o levava ao convento e o ensinava pelo tato e pelo cheiro a conhecer as plantas.  
Foi o abade Paloui que pediu ao professor da cidade que o menino participasse das aulas como ouvinte.. 
Louis Braille surpreendeu ao professor pela facilidade que   tinha em memorizar tudo que ele ensinava. Foi 
o abade Paloui que conseguiu junto a um latifundiário da região uma bolsa de estudo no Instituto Para 
Jovem Cego de Paris. 
  Quando Louis Braille chegou ao educandário, o método de ensino ali usado era o Método de Valentin 
Haouui, As letras desse método eram em alto relevo. Os livros eram enormes e pesados, mas mesmo 
assim, Braille gostou muito e adaptou-se a ele com facilidade. 
  Mais tarde o Capitão de Artilharia do rei Lous XVIII, para comunicar-se com os seus soldados à noite, 
inventou a chamada Escrita Noturna. O código era formado por pontos e traços. Como essa escrita 
Noturna deu certo para a comunicação do Capitão Charles Barbier De la Serre, pois este era o seu nome, 
com os seus soldados, ele resolveu apresentar a sua escrita para o diretor do Instituto Para Jovem Cegos 
de Paris. No princípio o método foi recusado. Depois outro diretor o aceitou. Braille e seus amigos 
gostaram muito do novo método, mas Braille achava que para escrever uma palavra, o número de traços e 
pontos eram muitos. Ele resolveu simplificá-lo. 
  Nas precárias dependências Do instituto, em altas horas o garoto cego de Coupbrait, enrolado num 
lençol, com uma prancheta uma folha de papel e um estilete, ele fazia as combinações dos pontos braile, 
que hoje nós conhecemos.. 
  No início o diretor do instituto não achou o método de Braille interessante, mas ele persistiu tanto com a 
sua ideia, que, influenciou os seus amigos, que gostaram muito do seu método.  



 
  Louis Braille venceu. Aos quinze anos ele criou o seu método, o qual hoje alcançou o mundo inteiro. 
Infelizmente, ele foi um mártir, vítima das instalações precárias do instituto.   Aquelas noite mal dormida 
naqueles frios quartos, o tornou um tuberculoso. 
  Louis Braile foi professor de matemática, geografia. Música... 
  Morreu aos quarenta e três anos, no mesmo mês do seu aniversário. 
 
Hoje os seus ossos estão no Parthenon de Paris. Onde se encontram os restos mortais dos grandes heróis 
Franceses 

DATAS COMEMORATIVAS 
 
01- Dia Mundial da Paz*e Dia da Confraternização Universal* 
 
04- Dia Nacional do Braille 
 
20 - Dia do Farmacêutico 
 
31- Dia da Solidariedade 

INTERESSES ESPECIAIS 

Treinamento para melhor atender a Pessoa com Deficiência Visual 

 



 
Está sendo realizado um curso de capacitação para os colaboradores do Grupo BOS, com o objetivo de 

melhor orientar e auxiliar a pessoa com deficiência visual que procure atendimento no grupo BOS. Com 

inicio no dia 17/01/14 a 14/02/14; sendo ministrado pelos Técnicos de Orientação e Mobilidade Vanessa 

Junia Cortal (ASAC) e Edvaldo Bueno (CRV). 

Curso Braille Para Normo Visuais 
Quer aprender o braile 

Estamos com a inscrição aberta para o curso braile. 
Venha participar. 

 
Estamos com a inscrição aberta para o curso de Reflexologia Podal, 

você que se interessa venha participar! 

 
Cirurgias realizadas em janeiro no BOS 

Evolução - Excimer - Janeiro/14 

        META :  282 

Cirurgias 01 à 05 06 à 12 13 à 19 20 à 26 27 à 31 Total 

Lasik  0 24 37 34   95 

PRK 0 39 46 38   123 

LDV 0 10 6 12   28 

Intralase 0 0 1 0   1 

Presbiopia 0 0 0 0   0 

Total Geral  0 73 90 84   247 

Retoques 0 1 1 1   3 

                         Agendadas: 45 



 

Cantinho Cultural 
Pátria  
por Olavo Bilac   

Pátria, latejo em ti, no teu lenho, por onde 
Circulo! e sou perfume, e sombra, e sol, e orvalho! 
E, em seiva, ao teu clamor a minha voz responde, 
E subo do teu cerne ao céu de galho em galho! 
 
Dos teus liquens, dos teus cipós, da tua fronde, 
Do ninho que gorjeia em teu doce agasalho, 
Do fruto a amadurar que em teu seio se esconde, 
De ti, - rebento em luz e em cânticos me espalho! 
 
Vivo, choro em teu pranto; e, em teus dias felizes,  
No alto, como uma flor, em ti, pompeio e exulto!  
E eu, morto, - sendo tu cheia de cicatrizes, 
 
Tu golpeada e insultada, - eu tremerei sepulto: 
E os meus ossos no chão, como as tuas raízes,  
Se estorcerão de dor, sofrendo o golpe e o insulto! 
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