
Alex Garcia - 15 anos de Graduação! 

Em janeiro de 2016, Alex Garcia – Pessoa Surdocega, completou 15 anos 
de Graduação! Comemoração especial por dois motivos: 1º Alex foi a 1ª 
Pessoa Surdocega do Brasil a Cursar a Universidade. 2º Alex foi a 1ª 
Pessoa com Deficiência a ingressar no Curso de Educação Especial da 
UFSM. Estes fatos serviram e ainda servem de inspiração à outras 
pessoas! Alex recebeu mensagens de carinho e agora todos podem ler! 

Alex Garcia, que tenho a honra de ter como amigo, é graduado em Educação 
Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, e uma das pessoas 
surdocegas mais ativas que conheço. Em várias ocasiões temos trabalhado 
juntos, quer formal quer informalmente, trocando ideias e procurando ir mais 
longe no que é o entendimento da surdocegueira e da deficiência em geral 
enquanto fatores determinantes da qualidade da sociedade em que vivemos. 
Nem sempre concordamos um com o outro, mas o respeito pessoal e 
profissional que nos une tem transformado todos os momentos em que 
discordamos em momentos de aprendizagem pessoal significativa. Lutando 
contra as muitas adversidades da sua vida pessoal e profissional, Alex tem 
posto ao serviço da comunidade de surdocegos os muitos conhecimentos que 
resultam dos estudos desenvolvidos na universidade, mas também e sobretudo 
o muito saber acumulado pela experiência da surdocegueira na primeira 
pessoa e todas as reflexões que resultam destes fatores. São essas reflexões 
que lhe permitiram um contato continuado com famílias e professores de 
crianças surdocegas, a quem presta continuamente uma ajuda incomparável, 
bem como a publicação de alguns livros essenciais para o entendimento da 
Surdocegueira e dos quais destaco, "Além de existir devemos ser" e 
"Surdocegueira empírica e científica". Nesta data em que se comemora a sua 
graduação, em Educação Especial, desejo associar-me a todos os que 
celebram com o Alex estes 15 anos de vida profissional, daqui enviando um 
grande abraço e os desejos de que possa continuar a contribuir de forma tão 
completa para o reconhecimento, entendimento e interpretação do que é a 
Surdocegueira. Parabéns Alex! Dra. Isabel Amaral. Terapeuta da Fala - Escola 
Superior de Saúde de Alcoitão Mestre em Educação de Surdocegos e 
Multideficientes - Boston College – USA. Doutora em Psicologia do 
Desenvolvimento e da Educação - Universidade do Porto. Lisboa - Portugal 

Parabéns Alex pelos 15 anos de formado. Lembro-me perfeitamente da época 
em que cursaste a graduação e, mais tarde a Especialização, todos na 
Universidade Federal de Santa Maria. Embora todos saibam, mas é bom que 
se diga, a UFSM é uma Instituição pública, gratuita e de qualidade. Nessa 
época eu desempenhava as funções de Secretaria do Curso de Pedagogia, 
Secretaria essa que dividia o mesmo espaço com a Secretaria do Curso de 
Educação Especial, cuja secretária era a Marizete Hoer. Curso que o Alex era 
vinculado. Nos anos 90. A acessibilidade não figurava entre as principais 
preocupações dos dirigentes públicos, mas graças a pessoas como o Alex, 
esse quadro hoje é bem diferente. A acessibilidade está por toda parte. Lembro 
das inúmeras vezes que aumentávamos a letra nas minúsculas telas dos 
computadores para que o Alex pudesse ler as mensagens; das vezes que o 
Alex precisava se comunicar via telefone, fazíamos a ligação telefônica, ele nos 



dizia o assunto e íamos fazendo "uma ponte" entre o Alex e a pessoa que 
estava do outro lado do fio. No entanto, essas e outras dificuldades foram 
encaradas por Alex apenas como um desafio a ser vencido. E ele venceu! Alex 
venceu as barreiras que pareciam impedir ou dificultar sua formação 
profissional. Venceu como profissional. Venceu como pessoa. Desses 15 anos 
de formado tens muito a comemorar! Nesses 15 anos leis foram aprovadas, 
Comissões foram criadas e a inclusão é uma realidade que hoje vem facilitando 
a vida de muitos outros "Alex". Alex Garcia... um exemplo a ser seguido! Cenira 
Rodrigues da Silva. Educadora Especial. Servidora Pública Federal 
Aposentada. Santa Maria - Brasil. 

Amigo Alex! Você é a superação mais especial para Deus. Merece tudo de 
mais belo da vida. Digo isso com muita certeza pois pude compartilhar de tuas 
vivencias como secretária do Curso de Educação Especial. Força, coragem, 
sucesso e muito amor e paz no seu coração. Maria Odet Portes Martins. 
Servidora Pública Federal Aposentada. Canoas - Brasil. 

Alex é uma pessoa mais que especial, ele tem luz!! É um exemplo de 
determinação e força, admiro muito! Quando aluno convivi com ele na UFSM, e 
sempre foi positivo e alto astral! Parabéns Alex, todo sucesso e felicidades pra 
você! Grande abraço! Gilce Maria Fenner de Souza. Servidora Pública da 
UFSM, Coordenadora da Assessoria de Comunicação do Centro de Educação. 
Santa Maria - Brasil. 

Meu querido Alex! Recebi de Deus a bênção de compartilhar trinta dias da sua 
companhia, o que acredito, que tenha sido um dos maiores desafios da sua 
vida e você, com a sua força e determinação, saiu vitorioso ao ser aprovado e 
ganhar, trazendo para o Brasil, a sua Labradora! Vejo a vitória da sua 
graduação na Universidade, como uma das muitas conquistas que a vida lhe 
prepara porque a única opção que é a de vencer, está dentro de você. Que 
exemplo de luta e persistência é você meu amigo, para todos nós.... Parabéns! 
Meu desejo é que você continue assim, trilhando na frente, como um farol a 
iluminar os passos dos companheiros que o seguem, porque as conquistas são 
marcos para a alma imperecível, na grande trajetória da nossa evolução. Com 
amor! Deise Leitão de Souza. English Teacher. São Paulo - Brasil  

Tive a oportunidade de conhecer Alex em Cajazeiras - Paraíba, onde o mesmo 
ministrava uma palestra sobre Educação Inclusiva. Foi maravilhosa e Alex é 
uma pessoa iluminada e muito inteligente. Sempre vou agradecer a 
oportunidade que tive de conhecer essa pessoa especial em todos os sentidos. 
Sou apaixonada pela educação. Um grande abraço amigo Alex Garcia e muito 
sucesso. Gilvana Soares. Professora e Psicopedagoga. Conceição - Paraíba – 
Brasil 

Alex! Parabéns. Muito mais conquistas e vitórias em 2016. Que Deus continue 
sempre abençoando sua vida e fazendo de você um exemplo para todos nós! 
Rodrigo Rosso - Diretor Revista Reação. São Paulo – Brasil 

Parabéns meu querido por essa maravilhosa conquista, parabéns pela tua 
coragem e pela tua força, que Deus esteja sempre contigo guiando teus 



passos, que consiga alcançar todos os teus objetivos e principalmente que 
continue levando esperança para todos ao teu redor. Jucélia de Freitas Vieira. 
Empresária. Porto Alegre – Brasil.  

Parabéns, por sua conquista e por inspirar outras pessoas a terem confianças 
em si mesmas: pessoas com ou sem deficiência! Grande abraço. Deise 
Tallarico Pupo. Bibliotecária aposentada do Laboratório de Acessibilidade - 
Unicamp. Campinas - Brasil. 

Alex! Não, não tenho palavras para te dizer o quanto especial você é ! 
Passamos muito pouco tempo juntos, porém foram momentos em que pude 
olhar para a vida de forma diferente porque você é diferente e fez com que eu 
fizesse isso. Você é um exemplo de garra e dedicação, de força, de que se 
agente quer alguma coisa na vida nós somos capazes de fazer, além de ser 
uma pessoa muito carismática. Parabéns pelos 15 anos de formatura! 
Desejamos todo sucesso do mundo a você amigo, tudo de bom nessa vida. Um 
beijo no coração. Fica com Deus! Flávio Eduardo Souza Leite. Representante 
Comercial - CEASA - São Paulo – Brasil. 

Parabéns, você realmente é um grande exemplo de determinação. E com isso 
mostra pra muita gente que a fé move tudo nesta vida! Vívian Carla Meneguelli. 
Dentista. São Paulo – Brasil. 

Oi Alex! Meu nome é Andressa e eu tenho deficiência visual. Estou passando 
para te dar minhas saudações pelos seus 15 anos de formatura. Realmente 
você é um exemplo pra muita gente, inclusive para mim que ainda não cheguei 
a Faculdade. Mas agora sou feliz por saber de histórias como a sua. Mais uma 
vez parabéns. Andressa Batista. Estudante. Luiziana. Paramá - Brasil. 

Querido colega Alex! Parabéns pela conquista, parabéns por ser nosso 
exemplo de superação, dedicação e por se mostrar um ser humano brilhante 
que consegue contagiar a todos de forma fantástica. Que o nosso Grandioso 
Criador, aquele que nos dá a vida continue te abençoando e dando  força 
necessária para que continue dividindo suas descobertas e suas alegrias 
conosco. Josefa Barbosa Nunes Maia. Professora  de Atendimento 
Educacional Especializado. Cajazeiras - Paraíba - Brasil. 

Alex Garcia, pessoa que antes de ser surdocega é um ser atuante e motivador, 
que busca através do direito à cidadania, superação e força para desenvolver e 
aplicar todas as potencialidades e habilidades, únicas. Parabéns por essa 
conquista e por muitas outras que virão! Marisa Pretti Ferreira. As Meninas dos 
Olhos - Audiodescrição. São Paulo – Brasil. 

Alex você foi e continuará sendo um grande exemplo, não só para as pessoas 
com deficiência, mas, para todos nós,seu exemplo de luta,dedicação e carinho 
pelo que faz. Admiro-lhe além da conta, melhor dizendo sou sua fã e 
admiradora do seu trabalho. Espero um dia lhe conhecer e trazê - lo a minha 
cidade Salgueiro - Pernambuco. Maria Patrícia Lourenço Barros. Professora e 



Coordenadora do Núcleo de Apoio as Pessoas com Deficiência do Instituto 
Federal do Sertão Pernambucano Campus Salgueiro. Salgueiro - Pernambuco. 

Caro amigo Alex! Você é um exemplo de guerreiro da vida e dos direitos das 
pessoas. Que esta data se repita muitas vezes com saúde, alegria e amigos. 
Grande abraço. Marilice Costi. Sana Arte - Cuidados Integrados. Porto Alegre – 
Brasil. 

Prezado Alex Garcia! Parabéns pela passagem desta data comemorativa que, 
na realidade, é um símbolo de conquista que dá força e determinação a outras 
pessoas. Fico feliz em poder compartilhar desta tua alegria! Um grande abraço! 
João Ribeiro da Cunha Neto. Funcionário Público Federal. Porto Alegre - Brasil. 

Parabéns, Alex Garcia, pelos 15 anos de formatura. Graças a tua garra e 
persistência, chegaste a este patamar tão importante. Além disso, teu trabalho 
possibilita que muitas pessoas tenham conhecimento da existência e da 
situação dos Surdocegos no Brasil. É preciso mostrar que elas existem e lutar 
sempre por elas. Fazes isso tudo com maestria e competência. Forte abraço. 
Erika Hanssen Madaleno. Jornalista. Porto Alegre – Brasil.  

Alex! Não só comemoro, mas aplaudo de pé, meu amigo e mestre querido/ 
Abraços com carinho de irmão. Humberto Pires do Carmo. Músico, 
Salvador/Bahia – Brasil. 

Alex, você é um exemplo e sei que tudo faz com excelência. Existem aqueles 
que são escolhidos e você é om dos escolhidos, Muitas vezes olhando e 
sabendo colocar-se no lugar do outro. Alex guerreiro, continue sempre 
sonhando e vivendo com toda a intensidade. Seja muito mais abençoado, e 
assim, sua família que sempre está junto de ti. Parabéns. Você merece. Tua 
estrela está sempre brilhando. Deus sempre contigo. Amo-te. Tia Ana Neli 
Gamarra. Porto Xavier – Brasil. 

Alex! Parabéns pelos seus 15 anos de formatura. Parabéns pela sua imensa 
vontade e superar os obstáculos que se apresentaram à sua frente. Que 2016 
seja um ano consagrador de grandes realizações e sucesso. Um abraço! José 
Luiz Alves da Silva. ADVM - Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró. 
Mossoró/RN - Brasil. 

Caro Alex! Obrigado por deixar-me ser parte de uma celebração muito 
especial. Quando alguém se gradua é motivo de alegria para a pessoa, família 
e amigos; no seu caso, transcende um marco na carreira dos graduados e nas 
vidas das pessoas com deficiência para ampliar seus horizontes e aumentar a 
consciência. Estes 15 anos foram um recorde de reconhecimento público e 
apreciação que, além do título-essência é a sua presença, a sua luta 
incessante, o seu compromisso e envolvimento. Inevitavelmente eu acho que o 
número de pessoas que possuem sinais, mas você tem um título. Parabéns! 
Um abraço e que o bom Deus continue a guiar seus passos, Pilar Samaniego. 
Maestra. Quito – Equador. 



EyePlusPlus,Inc Tokio e EyePlus La Sas, América Latina, nos sentimos 
orgulhosos de fazer parte de teus admiradores y amigos em esta linha de 
comunicação. Estamos seguros: Tu és um exemplo a seguir em todo nosso 
Continente Latinoamericano. Estamos juntos contigo na celebração tão 
importante para ti como para todos nós. És um exemplo que as deficiências 
são somente um estado que limita a quem não rompe a barreira de sua 
limitação. Receba nosso abraço, admiração e muito respeito de nossas 
organizações. Com admiração e apreço, Fernelly Perdomo. Gerente de Enlace 
para America Latina y el Caribe. EyePlusPlus,Inc. Tokio – Japón.  

Alex, colega e amigo! A celebração é porque você é tenaz e firme em seus 
princípios e isso deve ser destacado. Você ensina-nos que a luta constante é 
necessária, com conhecimento fundamentado na prática e teoria. Eu junto-me 
à celebração. Carinho imenso. Maria Alejandra Grzona. Docente, Universidad 
Nacional de Cuyo. Mendoza – Argentina. 

Queridíssimo Alex: Estendo a minha saudação à você e o acompanhho em sua 
celebração. Que Deus e a vida continue dando seu otimismo, sua 
perseverança e sua paixão pelo que faz. Eu comemoro ter conhecido você, 
porque você é um exemplo para todos. Forte abraço, amigo. Paty Gutierrez. 
Especialista en tecnologia Inclusiva. Buenos Aires – Argentina. 

Alex, você é uma pessoa digna de admiração porque transformou as 
dificuldades que passou em oportunidades. Você abriu portas para outros que 
vieram atrás de você. Eu comemoro com você todos os seus sucessos. 
Parabéns! Xiomara de Hernandez – El Salvador 

Alex! Parabéns por um evento tão importante. É importante repercutir eventos 
como este para a sociedade entender que a educação inclusiva é possível e 
que as pessoas com deficiência são igualmente valiosas para nossa 
sociedade. Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo. Directora General - Fundación 
Sidar – Acceso Universal. Madrid - España. www.sidar.org  

Parabéns Alex por sua luta! Meus melhores desejos para você Ana Maria 
Dones. Trabajadora Social - REDI. Buenos Aires – Argentina.  

Caro Alex! É uma alegria saber que comemora 15 anos de sua graduação. Por 
mais complicado que foi você jamais se afastou de seu sonho. Entrar na 
universidade não foi fácil e terminar com êxito teus estudos foi igualmente 
difícil, mas, você conseguiu terminar a sua carreira e isso é um grande crédito. 
E você ser uma pessoa com deficiência, é um exemplo para todos. Cordiais 
saudações! Marita Hess. Omaped. Miraflores – Perú.  

Caro Alex! Somo-me em nome próprio e também em nome de nossa 
Organização de pessoas com deficiência da Argentina a acompanhá-lo nas 
felicitações! Felicitamos-te e o incentivamos a continuar! Um forte abraço. 
Gustavo Bottelli – Argentina. Asociación HODIF - ww.hodif.org.ar 

Alex, que sorte te conhecer, embora este encontro sejas virtual. Sou Angeles 
Sánchez e fui professora de surdocegos. Eu pensei que não poderia enfrentar 



esse desafio na minha carreira como chefe de educação de adultos, mas, a 
sua inteligência emocional, inteligência intelectual, logo me mostrou como eu 
estava errada. Quarta-feira, o dia em que dou aula deixou de ser uma 
preocupação para ser um prazer, uma reunião amigável onde eu aprendi, e 
aprendemos muitas coisas. Um abraço Alex e parabéns! Eu gostaria de estar 
ao seu lado! Ángeles Sánchez. Madrid – Espanha. 

Alex! Com grande prazer acompanho a sua celebração, porque uma pessoa 
como você é digna do meu apreço por todas as contribuições para ajudar os 
cidadãos do mundo a superar problemas semelhantes, e fazer chegar a eles 
tua experiência e tuas pesquisas. Ao mesmo tempo, aceite os meus melhores 
votos para o novo ano. Que se reserva para você mais sucesso e que Deus o 
ilumine e abençoe assim como sua toda a sua família. Melenio Rosas. Cueva. 
Editor, distribuidor e implementador del sistema de calidad educativa A-B. 
Escalae. Lima - Perú.  

Caro Alex! Quero cumprimentar e parabenizar neste dia por tuas realizações, 
porque você é um exemplo para muitas pessoas que querem se destacar e ter 
sucesso. Muitos de nós temos tudo bem, mas, não damos 100 x 100 para 
alcançar nossos sonhos. Deus te abençoe sempre. Parabéns. Alicia Lourdes 
M. Docente. Perú. 

Caro amigo Alex. Que gosto um evento como este. Eu espero que você 
continue a prestar toda a sua força e experiência para aqueles que precisam, 
Uma calorosa saudação. Silvita Vargas. Maestra. Concepcion - Chile. 

Alex! Quero parabenizá-lo. Você é o melhor exemplo de "sim você pode.". T.O. 
Gualeguaychú - Entre Ríos – Argentina. 

Caro Alex! É uma grande oportunidade para enviar uma saudação especial 
nesta celebração das etapas de sua vida, realizações da sua vida. Bênçãos e 
tudo de melhor. Beatriz Zoppi y Emiliano Alvarez. Maestra de Sordociegos. La 
Pampa – Argentina. 

Alex! Você é exemplo de sucesso na vida, onde o seu exemplo deve dar 
incentivo para muitos que são derrotados na batalha da vida. Jenny Gómez. 
Directora Ejecutiva. Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales 
(ACPHES). Bogotá – Colombia.. 

Oi Alex! Parabéns por teus 15 anos de carreira e uma vida de luta. Desejo-lhe 
força e felicidade para. Saudações. Valeria Martínez Benegas. Estudiante de 
Trabajo Social. Mendoza – Argentina.  

Caro amigo Alex! Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sinto sua energia, 
que emana de uma pessoa envolvida na quebra de barreiras e mudando 
paradigmas. Esperemos que a Vida e Deus, que se juntaram a nós, ajudem-
nos e conseguir colaborar com muito do que fazemos, nesta parte do mundo, 
de bom, para as pessoas com deficiência, que hoje são maltratadas, 
desprestigiadas e ignoradas, que tiveram que dedicar-se a viver da caridade, 
em péssimas condições para qualquer ser humano. Que tua mensagem traga 



luz e esperança a muitos Seres que hoje vivem em na obscuridade e silêncio, 
não porque não podem ver nem ouvir, mas, porque não olham e nem escutam, 
não sentem o chamado silencioso de quem mais necessita, não para assisti-
los, mas para guiá-los, conduzi-los ye orientá-los para a liberdade que somente 
podemos conseguir  com a boa educação, a leitura de livros que despertem a 
vontade de fazer e entusiasmam o trabalho decente, bem remunerado, a 
fraternidade e a alegria universal. Alex, você representa tudo isso e muito mais! 
Você é a luz de Brasil, o farol que ilumina e alenta a seguir por mais... Deus 
quer que sigas por muito tempo este caminho que está comprometido. 
Obrigado a quem te guiou e conduziu, tua familia, teus seres queridos... 
Bênçãos e todo o melhor, como sempre. Silvia Valori. Escritora. Argentina - 
www.silviavalori.com.ar.  

Alex! Espero que este dia seja de muito prazer. Realmente é um exemplo de 
não vitimização. És um exemplo a seguir tanto para quem tem alguma 
deficiência como para quem se supõe ter todas as capacidades. Toda minha 
admiração para você, Claro exemplo que não existem barreiras quando se 
propõe algo. Juntos lutaremos, para que a surdocegueira não converta as 
pessoas em invisíveis, mas sim que todos possamos vê-los, que todos 
saibamos que um surdocego é uma pessoa exatamente igual a outra, que 
sofre, vive, que tem projetos e aspirações. Felicidades Alex, Gabriela De 
Lauretis. San Miguel- Argentina. 

Alex! Felicidades neste aniversário. É merecedor de todas as conquistas. Teu 
êxito permite a dar-nos conta que podemos chegar onde queremos. Siga 
lutando a cada dia com mais força, e compartilhando teu entusiasmo. Deus te 
abençoe Alex. Saudações e abraço. Leonardo Pichun Urrutia. Instructor en 
informática. Temuco - Chile.  

Prezado Alex Garcia. Obrigado pela sua mensagem e interesse no trabalho 
das Nações Unidas para pessoas com deficiências e Parabéns pelos seus 15 
anos de graduação. Atenciosamente. Xinyi. Secretariat for the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities. Division for Social Policy and 
Development. Department of Economic and Social Affairs, United Nations - 
New York – USA. 

Feliz Ano Novo de Gana. Nós, Alex, aqui acho que precisa deixar no original 
mas se vc. quiser, já traduzi da Enlightening and Empowering People with 
Disabilities in Africa (EEPD Africa) Esclarecendo e Capacitando Pessoas com 
Deficiências na África , estamos tão orgulhosos de você especialmente pelo 
fato de que, nós não podemos vê-lo e ouvi-lo fisicamente, mas podemos sentir 
seu grande impacto à distância. Nós alegremente comemoramos com você e 
desejamos que vá mais alto. Vá Alex e Vá Mais Alto. Nosso pedido é que 
durante essa grande comemoração, você por favor tenha planos em relação 
aos seus companheiros surdo-cegos das outras partes do mundo, onde 
estamos apenas agora ,desenvolvendo as coisas para eles. Em Gana por 
exemplo, nós temos surdo-cegos mas não podemos trabalhar com eles porque, 
como você sabe, não temos recursos (ex. recursos humanos como 



especialistas, recursos financeiros, etc.) então, eles são marginalizados ainda 
mais que as outras pessoas com deficiência. Alex, ficaremos felizes de 
aprender com você, como você chegou até aqui! Uma vez mais, feliz 
comemoração. Viva! Viva! Viva! Sefakor Komabu -Pomeyie. Founder & 
President, EEPD AFRICA. Ghana – Africa. www.eepdafrica.org. 

Alex! Estarei pensando muito em você no dia 16 de Janeiro e eu o parabenizo 
pela sua graduação com sucesso, na Universidade! Mas também pela sua luta 
pela vida a nível internacional. Meus melhores votos e um Feliz Ano de 2016. 
Catherine Hutter. Catherine Hutter. Teach LORM - Specific method of 
communication for Deafblind Persons, as well as HAPTIC. President of 
GERSAM: Swiss-French Group of Mutual Aid for Deafblind and Hard of Hearing 
and Seeing Persons. Lausanne, Switzerland. 

Olá Alex Garcia. Parabéns por obter estes marcos na sua vida. Você nos 
inspira. Nós desejamos a você tudo de melhor por muitos outros marcos de 
sucesso no futuro. Atenciosamente!Abdul Mabood - Hon. Director SNEHI - 
Healthy Minds. A Healthy India. www.snehi.org.  

Olá Alex. Parabéns! E bravo pela resiliência! Realmente, você é uma tamanha 
inspiração para as pessoas Surdocegas, assim como também, para toda a 
fraternidade de deficientes do mundo. Mantenha-se sempre assim! Julius 
Kamya. Management and Public Relations Specialist Commissioner: 
IEC&Training. Equal Opportunities Commission. Kampala – Uganda. 

Parabéns - Você deve comemorar. Sian Tesni. Senior Advisor - Education. 
Knowledge, Learning and Training (KLT) Department. CBM International. 
Bensheim – Germany.  

Sr. Alex. Parabéns!Estou muito feliz por fazer parte dessa comemoração. A 
distância não é impedimento quando queremos ajudar os outros com o objetivo 
de defender nossos direitos. Tendo atingido todos os seus sonhos e objetivos , 
concluo que você é simplesmente uma pessoa que vale a pena ser lembrada. 
Todos os seus esforços feitos para a área contribuíram muito para o ambiente 
especialmente para as pessoas assim como para a sociedade. Nós realmente 
agradecemos seu empenho por ser nosso defensor. Nós esperamos e rezamos 
para que você sempre continue a falar dos nossos direitos. Atenciosamente, 
Marieta S. Jandayan. President – Regional Federation of Women with 
Disability. Caraga Region. Philippines.  

 

 


