CARTAS DA AARFFSA PUBLICADAS E/OU MENCIONADAS NO JORNAL O GLOBO

LEGENDA DA TV
PUBLICADAS EM 20/07/2018
Idosos têm dificuldade para ouvir o som na TV. Por isso, há a legenda. E eles também têm
dificuldade para enxergar. Assim, é torturante para eles a legenda dançar à sua frente, em
frases que se movimentam rapidamente, mudando de posição e, pior, forçando a leitura de
baixo para cima, ou seja, uma das três linhas inicia na linha debaixo, depois sobe para o
meio e, finalmente para cima.
Algumas operadoras de TV por assinatura trabalham com duas linhas fixas e que não
dançam; elas aparecem, ficam alguns segundos imóveis e desaparecem. É o ideal.
NELSON FERNANDES CRUZ
Rio de Janeiro

MENÇÃO DE APOIO PUBLICADA EM 21/07/2018
Concordo com o leitor Nelson Fernandes Cruz (20/07) sobre as legendas na TV. Com o
meu grau de surdez, as legendas são indispensáveis. Mas nos telejornais elas são
indecifráveis. As empresas poderiam ficar atentas às pessoas que necessitam de ajuda
nesse quesito. Os funcionários responsáveis devem ter todos os títulos necessários para
exercer a função. Mas ignoram o quesito de socialização. Será que ninguém vê esse
defeito? Se não, acredito que todos mereçam óculos de grau e boa dose de aprendizagem.
TEREZA ABREU DE ALMEIDA
Rio de Janeiro

MENÇÃO DE APOIO PUBLICADA EM 24/07/2018
Concordo com os leitores Nelson Fernandes Cruz (20/7) e Teresa Abreu de Almeida
(21/7). Meu pai é deficiente auditivo e não consegue acompanhar as legendas dos
telejornais. Não dá para ler o que está sendo escrito, pois as linhas vão pulando! Ele fica
tão bravo que prefere que eu vá falando o que se passa. Por que não colocar um tradutor
em libras, como já ocorre em alguns países? O surdo, no Brasil, nunca teve espaço, e a
ficar com um closed caption dessa maneira é melhor não ter...
CAMILA CRISTINE ORLANDI
Rio

