
Questionando os Deputados e Deputadas Federais! 
 
Escrevo para questionar os Deputados e Deputadas Federais! 
 
Na quarta-feira (9) em audiência na Câmara propuseram a fixação de 18 de 
novembro como Dia Nacional das Pessoas Surdocegas. Eu Alex Garcia, sendo um 
dos Surdocegos mais desenvolvidos do Mundo, não fui convidado (a sociedade 
brasileira já está estranhando isso) mas tudo bem a Comissão da Câmara tem 
liberdade para convidar as pessoas que desejar e eu não estou aqui para avaliar um 
mero convite. 
 
Mas sim estou aqui para questionar, discordar, criticar e me posicionar contra a data 
de 18 de novembro como data nacional de conscientização, escolhida em 
homenagem a Nice Tonhozi de Saraiva (que faz aniversário nessa data), pioneira na 
educação direcionada aos surdocegos na América Latina. 
 
E porque questionar, discordar, criticar e me posicionar contra? 
 
A Sra Nice Tonhozi de Saraiva NÃO ERA UMA PESSOA SURDOCEGA. Parabéns 
por seu pioneirismo, porém, ela JAMAIS ENFRENTOU NA PELE as BARREIRAS 
que as pessoas surdocegas enfrentam.  
 
Portanto, validar esta data é sim PACTUAR com a NORMALIDADE e com a 
DESTRUIÇÃO que esta mesma NORMALIDADE já causou e vem causando as 
pessoas surdocegas. 
 
O que é mais ATERRORIZADOR é saber da validade da Convenção e da validade 
da LBI, normativas estas que CONTAM MUITA DA LUTA DE TODO O 
MOVIMENTO, nasceram e foram aprovadas justamente para valorizar a Pessoa 
com Deficiência e, como vemos, por meio desse caso, desejam dar visibilidade a 
uma PESSOA que NÃO FOI UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 
 
Deputados e Deputadas Federais, que horror.... Eu e milhões de pessoas do 
movimento das PcDs estamos desde já a pensar o seguinte: 
 
A NORMALIDADE é esperta hem? Ferraram a vida de milhares e agora querem 
enfiar garganta abaixo a visibilidade de uma pessoa sem deficiência para apagar 
das mentes e corações, as ações destrutivas, e assim plantar nos desavisados que 
a NORMALIDADE fez tudo certinho.... Muito espertinhos hem? 
 
Porque não acolher minha ideia? Existe algum receio? 
 
Em 10 de dez de 2016 Alex Garcia escreveu: 
 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CPD. 
 
Aqui escreve Alex Garcia - Pessoa Surdocega. Sou um dos vencedores do Prêmio 
Brasil Mais Inclusão. Com esta mensagem desejo solicitar-propor aos senhores(as) 
algo fundamental para todas as Pessoas Surdocegas de nosso Brasil. Desejo 
solicitar-propor a elaboração e tramitação de um PL que estabeleça: 



O Dia Nacional das Pessoas Surdocegas. 
 
E qual dia seria esse?  
Seria o dia de nascimento de um surdocego brasileiro.  
 
Esta escolha aconteceria de maneira amplamente democrática pela sociedade 
brasileira através de votação via internet. 
 
No site da câmara seria montado o espaço de votação. Neste espaço constaria: 
Breve texto explicando esta democrática iniciativa. O Nome e perfil das Pessoas 
Surdocegas interessadas em participar da escolha (são os candidatos). A forma de 
votação - nome, RG / CPF e E-mail do cidadão votante (só é permitido votar uma 
vez, por isso deve ter no sistema de votação o RG/CPF e E-mail, se estes dados se 
repetirem o sistema trava e não conta o voto). 
 
Para saberem: 
 
O Dia Internacional das Pessoas Surdocegas comemora-se em 27 de junho - Dia no 
nascimento de Hellen Keller. Se Hellen Keller pode dar sua data de nascimento para 
o Dia Internacional porque uma Pessoa Surdocega do Brasil não pode dar para o dia 
nacional?  
 
Acessem:  
<www.agapasm.com.br/Dia-Internacional-das-Pessoas-Surdocegas-2016.pdf > 
 
Defendo o Dia Nacional das Pessoas Surdocegas desde 2013 quando estive 
debatendo em audiência.  
 
Ler com atenção aqui:  
<www.agapasm.com.br/Observa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20audiencia%20P
ublica.pdf>.  
E aqui:  
<www.agapasm.com.br/audiencias.asp> 
 
O Brasil é de fato um País Democrático? Porque não acolher minha ideia? Existe 
algum receio? 
 
Sou um cidadão do Mundo Democrático e assim poderíamos inserir nesta minha 
ideia de votação o nome da Sra Nice Tonhozi de Saraiva 
 
Inserir o nome das pessoas surdocegas e o nome da Sra Nice Tonhozi de Saraiva e 
deixar que a Democracia escolha. 
 
Com a decisão os Deputados e Deputadas. 
 
Atenciosamente. Alex Garcia - Pessoa Surdocega.  
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