
Alex Garcia - Colaborando e Vivenciando em BH! 
 
Colegas. Por 12 dias estive na cidade de Belo Horizonte, BH, colaborando e 
vivenciando momentos agradáveis e de emoção. Cheguei em BH dia 13 de outubro 
por volta das 20 horas. Tudo show por estas bandas. 
 
Comunicar é preciso, é possível!  
 
Eu Alex Garcia - Pessoa Surdocega - desde muito, muito jovem, aprendi que a 
comunicação poderia transformar... Apesar de ser Surdocego sou abençoado por 
Deus que me presenteou o entusiasmo para me comunicar com todos que se 
aproximam de mim. Aqui no Othon Palace muitas pessoas já me conhecem. A 
curiosidade das pessoas me ajuda pois elas observam a amiga Kely Freitas 
escrever na minha mão e se aproximam. A proximidade é a minha deixa para entrar 
em ação. Eu ensino para as pessoas como fazer a escrita na mão e então o laço se 
estabelece. Neste álbum tem 3 fotos onde vocês podem ver eu, Alex, a Kely e dois 
funcionários do Othon Palace e também o garçom amigo que trabalha em um 
restaurante que situa-se em um Shopping de BH. Podem crer, onde vou rola 
comunicação e assim vou dando movimento a inclusão! 
 
Chef Manoel! 
 
Esse é o cara da comida no Restaurante Varandão que está no 23° andar do Othon 
Palace em BH. Como também sou filho de Deus, eu Alex, Pessoa Surdocega, 
degustei uma excelente variedade de pratos. Uma das questões que mais gosto, 
aprecio, em minhas viagens é a culinária. Em uma foto estou eu e o Chef Manoel.  
 
E tem que ter pipoca né?  
 
Eu, Alex Garcia em BH também teve a pipoca... Em uma foto, a amiga Kely Freitas, 
a Minie e eu, Alex. Nós estávamos na venda de pipoca e a Minie é uma atração da 
venda!  
 
Ooopa Cavalinho!  
 
Em uma foto podem ver eu, Alex Garcia montado em um Cavalinho. Ao meu lado 
está à amiga Kely Freitas. Este Cavalinho - tem um Burrinho também - estão no 
Parque Municipal de BH e servem para animar as crianças - e eu também me 
animei!   
 
O "Galo Mineiro"! 
 
E nas andanças por BH, claro, referência positiva ao Atlético Mineiro, o "Galo 
Mineiro". Na foto eu, Alex Garcia e Gremista em frente a uma homenagem para o 
Galo... Abrasão para todos e todas, amigos e amigas, que torcem para o Galo... Se 
encontrar referencias sobre o Cruzeiro, a "Raposa" postarei aqui. 
 
 
 
 



Parque Municipal de Belo Horizonte! 
 
Estive visitando o Parque Municipal de Belo Horizonte. Este Parque fica à frente do 
Othon Palace. Gostei muito. Tem muito verde, um lindo lago, atrações, etc. É 
enorme e claro, para mim que tenho minhas dificuldades é cansativo, mas, tem um 
trem que faz um longo percurso pelo parque e claro fui no trem... Em uma foto 
podem ver eu e a amiga Kely Freitas junto ao trem.  
 
E tem outras fotos neste álbum! 
 
Minha palestra na PUC MINAS! 
 
A Profa Paula Branco assim destacou minha atuação no XXIII Seminário de 
Comunicação Assistiva do curso de Tecnologia em Comunicação Assistiva da PUC 
Minas. Neste álbum tem várias fotos da palestra. 
 
"Contamos com a presença de Alex Garcia para abrilhantar o evento com sua vasta 
experiência em inclusão de pessoas surdocegas. Que Deus continue te iluminando 
nessa doce missão, que você vem cumprindo de forma brilhante! Nós te 
agradecemos imensamente pela sua disponibilidade, interesse e carinho com 
nossos alunos. Sua experiência foi muito enriquecedora para a formação de nossos 
futuros guias intérpretes. Abraços. Profa Paula Branco. Coordenação de 
Comunicação Assistiva: Libras e Braille - libras@pucminas.br".  
 
Minha passagem por BH está se encerrando.  
 
Tudo show. No domingo dia 22 de outubro, eu Alex, estive em um pequeno Evento 
no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte que está situado na Praça da 
Estação. Neste evento encontrei a surdocega Maria Francisca, a Chica, a surdocega 
mais idosa do Brasil. Conheço Chica há mais de 20 anos.  
 
Em uma foto estou eu, Alex Garcia, a amiga Kely Freitas e o amigo Dimang. 
Estamos almoçando, no domingo, dia 22 de outubro, em um restaurante Chinês, 
claro, dica de Dimang que é Chinês.  
 
Na segunda-feira dia 23 de outubro, por volta das 19 horas, fui visitar a Chica, onde 
ela vive, na Casa Lar das Cegas - Associação Louis Braille. Sempre lembrando a 
Chica é surdocega e vive em uma Casa Lar para Cegas. Apenas ela é surdocega no 
lar. 
 
Ao regressar ao hotel, por volta das 21 horas, encontrei um grupo de pessoas 
surdas. Com este grupo, troquei muitas informações, foi muito divertido. A minha 
Guia-Interprete, Kely Freitas, colaborou muito nesta ocasião.  
 
Em todas as saídas, visitas tive minha amiga Kely Freitas, Acadêmica de 
Comunicação Assistiva da PUC MINAS, como Guia Interprete Empírica. 
 
Para conferir as fotos clik aqui: www.agapasm.com.br/fotos61.asp  
Favor comentar e compartilhar este álbum! Saudações - Alex Garcia, Pessoa 
Surdocega.  

http://www.agapasm.com.br/fotos61.asp

