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AGENDA
Grupos de Apoio

ABRA GAGUEIRA promove o I Encontro
Brasileiro de Pessoas que Gaguejam

Um dia inesquecível. Assim, definimos
o I Encontro Brasileiro
de Pessoas que GaParóquia São João
guejam, realizado no
Bosco
último dia 18 de ouRua Cerro Corá,
tubro, na Universida2101
de Veiga de Almeida
Alto da Lapa
(UVA), no Rio de JaConfirme sua presen- neiro. O público que
compareceu ao evença pelo email:
apoio@abragagueira. to, promovido pela
Associação Brasileira
org.br
Os membros da ABRA: Cristine Pombo, Rafaela
de Gagueira, não se
Silva, Eliane Regina Carrasco, Daniela Zackiewicz,
Mônica Pereira e Wladimir Damasceno
arrependeu. “Foi tudo
RIO DE JANEIRO
muito bem organizado.
Dia 30/11
A partir das 15 horas Não tenho palavras para definir o evento. Conheci pessoas de todo o
Brasil”, comentou o estudante de direito e pessoa que gagueja, EduarMuseu da República
do Silva, do estado do Piauí.
no Catete
Após a abertura oficial, os presentes foram contemplados com três
Rua do Catete 153
importantes palestras que destacaram a gagueira com uma visão mais
Catete
científica. As aulas ficaram a cargo das fonos Mônica Brito, Silvia Friedman e Fabíola Juste, que numa linguagem simples e objetiva abordaConfirme sua presenram as últimas atualizações sobre a terapia para gagueira.
ça pelo email:
As novidades estavam apenas começando. No período da tarde, vácristinepombo@
rias surpresas. O manifesto – documento elaborado com o intuito de
gmail.com
conscientizar a sociedade – foi lido e comentado. A fonoaudióloga Eliane
Regina Carrasco e a psicóloga Cristine Pombo contaram como andam
Se você tiver dúvida
os grupos de apoio de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.
sobre os grupos de
O jornalista Maurício Júnior, do Recife, apresentou o documentário
apoio, escreva para:
apoio@abragagueira. que produziu com outros dois jornalistas pernambucanos sobre gagueira. No vídeo, ele narra o desafio de ser gago e fazer um curso de comuorg.br
nicação. “O pessoal achava estranho um gago fazendo jornalismo. Não
dei ouvidos para ninguém, decidi seguir meu sonho e hoje estou feliz na
profissão que escolhi”, explica.
SÃO PAULO
Dia 29/11
A partir das 10 horas

PERGUNTE AO
ESPECIALISTA

A partir da próxima
edição, esse espaço será destinado
a responder a sua
pergunta!
Se você tem alguma
dúvida sobre legislação ou tratamento, escreva para:
abragagueira@
abragagueira.org.br

EXPEDIENTE
Colaboraram com
esta edição:
Adriana Feder, Daniela Veronica Zackiewicz, Denise Moraes, Eliane Regina
Carrasco, Marília
Ravasio, Maurício
Júnior, José Carlos
Figueiredo, Rafaela
Silva, Sandra Regina,
Ursulina Lofrese
Se você não deseja
mais receber essa
newsletter escreva
para:
abragagueira@abragagueira.org.br

SEGUNDO
ENCONTRO
Agora, as atenções já estão voltadas para o II Encontro, que já tem uma
data pré-confirmada:
5 de agosto de 2009.
O evento será novamente realizado na
UVA.

A platéia esteve atenta durante as palestras.

Grupos de apoio se espalham pelo país
É com grande satisfação que a diretoria da Abra Gagueira comemora o aumento no número de grupos de apoio pelo Brasil. Inicialmente,
esses encontros eram realizados nos estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Rio Grande do Norte e Pará, mas após o I Encontro Brasileiro de
Pessoas que Gaguejam, os grupos de apoio começaram a se espalhar
pelo país.
De acordo com a vice-presidente da Abra Gagueira, coordenadora
geral dos grupos de apoio e responsável pelo grupo de São Paulo, Eliane Regina Carrasco, “o objetivo principal dessas reuniões para as pessoas que gaguejam é a troca de informações sobre a gagueira, tanto no
que se refere a informações mais objetivas e científicas, como também
e, principalmente, para a troca de experiências entre os participantes.”
Em breve teremos grupos no Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais e Pernambuco. Se na sua cidade ainda não tem um
grupo de apoio para pessoas que gaguejam, entre em contato conosco
através do e-mail apoio@abragagueira.org.br

VISITE O NOSSO SITE

www.abragagueira.org.br

Sejam bem vindos!
É com grande satisfação que apresentamos esta primeira edição do ABRA NEWS, a
newsletter da ABRA GAGUEIRA.
Sempre sentimos a necessidade de um
meio de comunicação com nossos associados e isto tornou-se possível quando um
grupo de alunas do curso de Jornalismo da
UMESP, nos procurou oferecendo uma oficina para a confecção desta mídia.
A nossa luta pelos direitos e pela melhor
qualidade de vida das pessoas que gaguejam sempre foi feita através de trabalho voluntário, de muito amor e muita dedicação.
E esta newsletter traduz um pouco da nossa
história.
Espero que vocês gostem e nos ajudem
a fazer do ABRA NEWS a nossa voz. Mandem suas sugestões, suas dúvidas, seus
depoimentos e acompanhem as nossas atividades pelo site www.abragagueira.org.br
Um grande abraço,
Daniela Veronica Zackiewicz

Presidente da ABRA GAGUEIRA

DEPOIMENTO

A superação de Rafaela Silva
Quem esteve presente no I Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam não tem
dúvidas que um dos momentos mais intensos
do evento foi o emocionante depoimento de
Rafaela Silva, que mora em Belém do Pará.
Gaga desde a infância, a hoje pedagoga e
técnica em braile, fez um verdadeiro relato de
como enfrentou as barreiras impostas pela
gagueira.
Fez questão de destacar o despreparo da
maioria dos seus professores do ensino infantil ao superior. “Eles
não entendiam e o pior
me excluíam, quando
não humilhavam. Sofri
por muito tempo”, conta em um dos trechos.
Mas a vida nos reserva surpresas e o
mundo dá muitas voltas. Duas semanas após a realização do Encontro, Rafaela recebeu a notícia da sua nomeação. O que muitos imaginavam que não
seria possível aconteceu: ela prestou concurso para Secretaria Estadual de Educação e
passou em primeiro lugar.
“Essa notícia me deixou muito feliz. Concorri com 80 pessoas e graças a Deus fiquei
em primeiro lugar. Hoje estou trabalhando e
mostrando para mim e para todos que conhecem minha história que é possível. A gagueira
é um problema entre milhares”, finaliza.

