Alex Garcia - 40 anos!
Estas foram algumas das mensagens recebidas no dia de meu aniversário!
-- Alex querido amigo, Parabéns pelo seu aniversário significa desejar muitos
anos de vida e iluminação que se expande até os horizontes individuais
solitários de milhares de pessoas surdocegas. Sua vinda à terra nesta data era
para cumprir esta missão maravilhosa. Com certeza, você realizou sua missão
e queimou carma. Grande abraço e paz profunda nos seus passos. Windyz
Brazão Ferreira, PhD Universidade de Manshester. Consultora e Pesquisadora
em Inclusão Escolar e Políticas Públicas de Inclusão para Pessoas com
Deficiência.
-- Todas as palavras que a minha modéstia seria capaz de endereçar a você,
meu querido amigo, ainda assim seriam minguadas para expressar toda a
beleza do seu valor, do valor de uma vida virtuosa determinada à vitória pelo
enfrentamento e superação de tantos desafios. Você é um homem abençoado
e eu me honro tê-lo como amigo. Forte e carinhoso abraço. Roberto W.
Nogueira. Jiuiz Federal. Recife.
-- Caro Alex Garcia! Venho através deste relatar um pouquinho do quão
especial é ter alguém como você para chamar de amigo. Para quem não te
conhece lamento, pois não sabem o quanto estão perdendo. Com sua
sabedoria e clareza ao expressar-se consegue fazer com que as pessoas
próximas vivam um pouco da sua trajetória, mesmo que inconscientemente.
Em vários momentos me peguei pensando naquelas pessoas que por "A ou B"
reclamam da vida, sinto pena destas, pois têm tudo para lutar e ser alguém e
preferem atirar-se no comodismo, e viverem de lamentações. Penso que
serves de exemplo para cada uma destas pessoas, pois não houve em
nenhum momento de sua vida um problema se quer que tenha te feito parar e
lamentar-se porque não tens uma visão ou não escuta. És um guerreiro, e não
porque és surdocego, mas a força está em ti, e talvez a deficiência apenas
tenha te fortalecido um pouco a mais, para que mostrasse a sociedade que
tudo é possível, basta querer e ter vontade de correr atrás dos sonhos, mostrou
também que todos são capazes de lutar por seus direitos enquanto cidadãos,
pois é exatamente ao contrário que a governança deseja que o faça. E você
está aí firme e forte, lutando por ti e por outros que ainda não o fazem. Como
em outros momentos já mencionados por mim, tenho grande orgulho de fazer
parte do teu vinculo de amizade, além de aprendiz que sou, pois as trocas de
saberes contigo são extensas e prazerosas, posso dizer que nesta troca vivo
muito de ti e de teus caminhos já percorridos. E é por estes o outros motivos
que venho aqui te parabenizar por mais este ano de comemorações para você
e sua família os quais estiveram com você. Peço que Deus te abençoe em
todos os dias de tua vida, para que possa trilhar e brilhar ainda mais nos
caminhos que traçares. Nunca desista de seus sonhos!!! Tu és um grande

vencedor! Diovana Delgado Ramos. Pedagoga Especialista em Atendimento
Educacional Especializado-AEE
-- Alex! Feliz aniversário! Obrigado pelo trabalho que você faz para capacitar
todos nós. Michael Stein, Ph.D. Executive Director Harvard Law School Project
on Disability. Cambridge. Massachussets - EUA
-- CARO AMIGO E IRMÃO ALEX GARCIA! PARABÉNS POR ESSA DATA
TÃO IMPORTANTE... VOCÊ MERECE TODO SUCESSO DO MUNDO!
CONHECER VOCÊ HÁ ALGUNS ANOS, POR ACASO, NA SEMANA
GAÚCHA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM CAXIAS DO SUL, FOI UM
PRESENTE DE DEUS. CONFESSO QUE NEM ME LEMBRO COMO VOCÊ
FOI PARAR NAQUELE EVENTO ORGANIZADO POR MIM, NOS
BRINDANDO NA OCASIÃO COM UMA PALESTRA EMBLEMÁTICA E
FANTÁSTICA. FIQUEI IMPRESSIONADO CONTIGO, SUA CULTURA,
DESENVOLTURA, A FORMA COM QUE COLOCAVA CADA PALAVRA E
PRINCIPALMENTE, A FORMA COM QUE VOCÊ SE EXPRESSOU SOBRE
AS DEFICIÊNCIAS E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, TOCANDO NO
CARÁTER, COLOCANDO O DEDO NA FERIDA, SEM PUDOR, SEM MEIAS
PALAVRAS.... DA FORMA COMO DEVE SER FEITO. LÁ NASCEU UMA
GRANDE AMIZADE.... É COMO SE NOS CONHECESSEMOS HÁ MUITOS E
MUITOS ANOS. TENHO POR TI UMA ADMIRIAÇÃO, RESPEITO E UM
CARINHO ENORME... E SEI QUE É RECÍPROCO TAMBÉM DE SUA PARTE.
O QUE POSSO DIZER NESSES SEUS 40 ANOS... PRIMEIRO QUE JÁ
PASSEI POR ELES... HÁ 7 ANOS NA SUA FRENTE (RISOS) SEGUNDO
QUE QUERO QUE SAIBA QUE ESTAMOS JUNTOS MEU VELHO – AGORA
MAIS VELHO – AMIGO !!! CONTE COMIGO, COM A REVISTA REAÇÃO,
SEMPRE... ESTAMOS LADO A LADO NESSA LUTA DIÁRIA DA INCLUSÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONTINUE SEMPRE SENDO ESSE
CAMARADA BATALHADOR, FORTE, FIRME, CONTESTADOR. ESSA É SUA
MARCA. ESSE É O ALEX GARCIA... AMEM OU ODEIEM... VOCÊ É
AUTÊNTICO E JUSTO. QUE DEUS LHE ABENÇOE POR MUITOS E MUITOS
MAIS 40, 80, 100 ANOS!!! GRANDE ABRAÇO!!! RODRIGO ROSSO DIRETOR DA REVISTA REAÇÃO.
-- Recibe un cordial saludo, y al mismo tiempo para desearte un lindo, feliz y
para que recuerdes mucho este cumple, porque 40 años no pasan en vano.
Amigo siempre te nombro y pongo de ejemplo ante mis alumnos, lo que tu has
hecho por salir adelante. Recibe muchas bendiciones y felicitaciones de todos
los amigos que te queremos. Martha Natalia. Guayaquil-Ecuador.
-- Hermoso Alex, Dios te bendiga siempre. Muchas felicidades por tu
cumpleaños. Te tengo presente en mi corazón y en mi mente. Besos. Saludos
a mãe y pai, dile que los amo. Adriana Lara Villa. Educadora. México.

-- Olá Alex! Aproveito para lhe parabenizar pelos seus 40 anos. Desejo muita
força sua e familiar, para manter a meta de você ser uma pessoa ativa e feliz!
Abraços. Denise de Paola. Curitiba.
-- Parabéns, continue esse rapaz batalhador. Muita saúde e alegria. Maria
Eulalia Souza Vanni. Educadora - Rio de Janeiro.
-- Estimado Amigo Alex Garcia. Nesta data especial, neste dia que é só seu,
que a dádiva que é a vida seja celebrada em plenitude. Que mais um ano lhe
traga mais realização, mais sabedoria, mais esperança. Que essa data se
repita por muitos anos e que estes sejam preenchidos de felicidade, amor e
paz. Feliz aniversário! São os votos da diretoria da Associação dos Amigos,
Parentes e Portadores de Ataxias Dominantes.
-- Alex, parabéns pelos 40 anos de existência! Não foi à toa, que Jesus permitiu
que você enfrentasse tantos obstáculos e dificuldades e sobrevivesse. Sou sua
fã, incondicional. Grande beijo e feliz aniversário. Te desejo paz, saúde e
perseverança na luta de surdocegos! Conte comigo, Rosely. Barbacena. Minas
Gerais.
-- Alex, parabéns pelo seu aniversário. Muita saúde, muitas alegrias, muito
sucesso, principalmente à frente do trabalho que você realiza! Um baita
quebra-costela pra ti! Markiano Charan Filho. Presidente da ADEVA Associação de Deficientes Visuais e Amigos). São Paulo.

