Resumo - Alex Garcia recebe o Prêmio Brasil Mais Inclusão 2016!
Aí galera, beleza? Consegui bolar este breve resumo do que rolou sobre
o Prêmio Brasil Mais Inclusão 2016. As mesagens em destaque foram as
que mais receberam curtidas e são as que mais foram compartilhadas.
Vale ler este resumo e compartilhar!
Alex Garcia recebe o Prêmio Brasil Mais Inclusão -- Indicado pela
Senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, Alex Garcia, Pessoa Surdocega e
Pessoa com Doença Rara do Rio Grande do Sul, recebeu o Prêmio Brasil
Mais Inclusão, a maior premiação de inclusão da pessoa com deficiência
do Brasil. Alex Garcia recebeu o prêmio na categoria Personalidades. Ele
destacou que "o Prêmio Brasil Mais Inclusão pertence à todos nós,
lutadores e sobreviventes de um cotidiano que se mostra, a cada dia que
passa, mais complexo. Vamos fazer do Brasil Mais Inclusão um sinal de
esperança". Alex Garcia é a primeira Pessoa Surdocega à ganhar o
Prêmio Brasil Mais Inclusão na história.
Mensagens recebidas!
Windyz B. Ferreira disse:
Prezado Alex! Fico feliz por mais este reconhecimento nacional pela sua
contribuição no combate às injustiças sociais, educacionais e
institucionais ainda cometidas, frequentemente, contra as pessoas com
deficiência em geral e, em particular, às pessoas cegas e surdocegas. Seu
trabalho incansável, apesar das adversidades contínuas e das rupturas
existentes dentro do próprio movimento, não lhe afetam a ponto de
esmorecer sua força interior. É por isso que eu o admiro e me sinto
extremamente feliz por ter ganho mais este prêmio. Parabéns Alex!
Desejo que os mestres do reino espiritual lhe guiem, fortaleçam a cada
batalha e lhe protejam.
Cristina Maria Brumatti disse:
Herói! Essa palavra que estava buscando, tão apropriada para nosso
querido amigo Alex Garcia! Um D. Quixote, que sofre as contingências de
lutar em um país onde as minorias não tem vez nem voz. Daí a sua subida
importância, Alex Surdocego! Amamos e somos todos gratos a você.
Esse prêmio representa todo esse nosso afeto. Parabéns sempre,
gratidão sempre! Merecidíssimo!! Um profissional e uma pessoa honrada,
muito competente, sábio E compromissado com a tarefa de dar voz aos
silenciosos. Sou sua fã, Alex Surdocego! Um grande abraço!!!
Luize Schons disse:
Parabéns meu amigo! És muito merecedor! Sei das tuas lutas! E das tuas
vitórias também... Muitas frustrações nessa nossa trajetória da
Surdocegueira ... Mas não podemos deixar de lutar jamais! Alex
Surdocego és minha inspiração! Esse meu bravo amigo Alex Surdocego!

Mais uma vez PARABÉNS! Merecido! Sinto-me muito privilegiada em ter
conhecido pessoas muito especias e iluminadas, algumas ja não posso
mais conviver aqui neste plano... Outras estão longe... Mas moram no
meu coração. Saudades de você meu amigo!
Marta Elaine Schons disse:
Parabéns para você Alex e a toda a tua família, vcs são merecedores, são
guerreiros que sempre estão lutando em favor de uma minoria que é
esquecida e bem como vc comentou precisa ser vista e lembrada pois
tem direitos e deveres como qualquer cidadão. Um abração para vocês.
Cristiane Mayworm disse:
Alex Surdocego Parabéns e Deus te abençoe. Seu trabalho rendendo
frutos para TODOS. Seu reconhecimento é mais do que merecido.
Trabalho lindo pela Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos
Surdocegos e Multideficientes e pra todos os brasileiros. Grande abraço,
saudades. Cristiane Campinas do Tudo para PcD, Pessoas Raras e
Idosos.
Denise Rocha disse:
Parabéns, meu amigo Alex Surdocego! Por toda sua luta mereces as mais
altas honrarias!
Fernando Gutman disse:
Orgulho de ter conhecido esse cara. Parabéns Alex Surdocego.
Jorge Luiz da Cunha disse:
Uma grata surpresa e um belíssimo e merecido reconhecimento de seu
brilhante e importante trabalho na batalha pelo reconhecimento e
inclusão de todos. Meus parabéns e um grande abraço ao meu grande
amigo Alex Garcia (Alex Surdocego).
Nair Calegaro disse:
Obrigada Alex. Você é um exemplo pra todos nós que muitas vezes
reclamamos de pequenos problemas que temos de superar, e que na
verdade não olhamos para os lados onde estão pessoas que realmente
tem muitas dificuldades. Sempre que me deparo com alguém que
reclama, me vem a mente seres feito o Alex que estão lutando pra
conquistar seu espaço. Você não reclama busca e vai a luta por outras
pessoas que não tem informação. Isto é o que mais nos deixa orgulhosos.
Abraço amigo.
Gabriela de Lauretis disse:

Felicitaciones Alex Surdocego sos un ejemplo de lucha
Dios siga guiando tus pasos para conseguir que
conciencia que los sordo- ciegos no son invisibles
gobiernos trabajen para mejorar su calidad de vida
verdadera en la sociedad.
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Uliana Prates disse:
Parabéns Alex Surdocego!!! Estamos orgulhosas por ti. Que venham cada
vez mais. reconhecimentos pelo teu trabalho.
Lúcia Helena Hikake disse:
Parabéns pela conquista, Alex Surdocego! Muito feliz por você, continue
lutando por nós.
Anita Rothenbuhler - Presidente honorária Tactile Deutsschweiz disse:
Querido Alex. Com imenso prazer nós recebemos sua mensagem sobre a
sua nomeação ao premio Brasil Mais Inclusão. Parabéns por este premio
honorário! Sem dúvida, a comunidade internacional de pessoas surdo
cegas agradece seu comprometimento ilimitado pela nossa causa. Nós
estamos todos muito orgulhosos de você e orgulhosos por ter uma
pessoa de tamanha importância ao nosso lado para defender e lutar pelos
nossos direitos e reconhecimento. Aprecie esta extraordinária nomeação
e os momentos de emoção obtidos durante a entrega no dia 7 de
Dezembro de 2016. Eu, além de tudo, desejo a você muita força e
determinação para continuar a ser capaz de lutar pelos seus sonhos e
objetivos. Esta nomeação prova que você está no caminho certo! Tudo de
bom e as mais gentis saudações
Paivi Rissanen desde a Finlândia disse:
Olá Alex e parabéns! Não estou surpresa que você ganhou a categoria
"Personalidades", porque a sua personalidade realmente vale a pena
qualquer prêmio que existe! Você manter o bom trabalho e liderar o
caminho, trazer pessoas surdocegas para a linha de frente e fazer a sua
voz ouvida. Em meu coração eu estarei compartilhando o grande
momento em 7 de dezembro com você.
Dra. Mónica Bianchi. Deputada (MC) da Cidade Autônoma de Buenos
Aires disse:
Querido Alex: Em nome de todas as organizações argentinas, nossas
felicitações por tão merecido prêmio. Tu é um exemplo para o mundo! Te
amamos, amigo!
Fotos do Prêmio Brasil Mais Inclusão!

As fotos do Prêmio já estão no
aqui: www.agapasm.com.br/fotos59.asp
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Acesse

Vídeo - Alex Garcia recebeu o Prêmio Brasil Mais Inclusão!
O vídeo pode ser acessado aqui: www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/webcamara/videoArquivo?codSessao=58595
Waldir Maranhão cita "Pessoa" em elogio aos deficientes!
Acesse
esta
matéria
aqui:
http://www2.camara.leg.br/acamara/mesa/primeira-vice-presidencia/noticias/waldir-maranhao-citapessoa-em-elogio-aos-deficientes
E outras!
www.anoticia.com/noticias/geral/id/13781/alex-garcia-e-um-dosvencedores--do-premio-brasil-.html
www.radiomissioneira.com/noticias_detalhes.php?id=45479
www.psdb.org.br/mulher/premio-brasil-mais-inclusao-homenageiaatuacao-de-defensores-das-pessoas-com-deficiencia/

