Eu, Alex Garcia, estou gigantescamente emocionado por receber este simples,
mas ao mesmo tempo, titãnico reconhecimento.
A Estação Acessibilidade na Feira do Livro de Porto Alegre escreveureconheceu em sua página no Facebook o seguinte:
Conheça a história da origem da Estação Acessibilidade. Em breve a história do seu
idealizador Alex Garcia!
O movimento de inclusão das pessoas com deficiência (pcd) junto a Feira do Livro
de Porto Alegre iniciou com um grupo de pessoas fazendo amostragem de produção
de edições em braille, ao acompanhar e verificar o interesse pelo conhecimento da
comunicação sobre pcd's, o escritor Alex Garcia começou a organizar palestras e
atividades sobre o assunto no espaço Casa do Pensamento no Cais do Porto. Em
2008, Alex Garcia lançou sua primeira obra: Surdocegueira: Empírica e Científica e
continuou a desenvolver ações isoladas sobre acessibilidade na feira. Em 2010, Alex
sugeriu um espaço de criação sólido para a coordenadora da Câmara do Livro Sônia
Zanchetta, que estudou a proposta e em conjunto com voluntários de empresa e
entidades sociais aos poucos conseguiu concretizar a ideia. A Estação ganhou
espaço, forma e identidade!
Desde 2013 a voluntária Márcia Gonçalves da Empresa Desenvolver Inclusão Pcds
Desenvolver participa da organização do espaço, das atividades e vendas de
produtos e serviços junto com voluntários de entidades sociais, apoiadores e
algumas participações de órgãos públicos. Esse ano a Estação Acessibilidade
completa 5 anos de consolidação e conquistou espaço no coração da Feira do Livro
onde oferecerá serviços de intérprete de libras, empréstimo de cadeira de rodas,
venda de audiolivros, apresentações artísticas e culturais além de uma boa roda de
chimarrão para receber os amigos!
Muito Obrigado amigo Alex Garcia pela iniciativa e por proporcionar esse espaço
para a transformação de paradigmas na Feira do Livro!
Fonte: Desenvolver-RS.
Comentário de Alex Garcia!
Olá. Obrigado, todas estas palavras renovam minhas energias e assim sigo adiante.
Este reconhecimento, vindo da Estação Acessibilidade na Feira do Livro de Porto
Alegre é muito, muito amado por mim. Eu fui, num passado não muito distante, e
aos passinhos propondo, questionando, a existência da Estação, e aí está. A
Estação hoje é sólida. Está incluída na Feira de Livros mais democrática das
Américas que é a Feira do Livro de Porto Alegre, e nós, Pessoas com Deficiência
somos mais felizes por isso.
Abraços e favor compartilhar este post. Alex Garcia ~Pessoa Surdocega.

