O Palestrante:
Sérgio Hagop Boudakian, é deficiente físico, portador de uma degeneração cerebelar
provocada por uma alteração no sistema nervoso central.
Esta é uma doença genética e rara que afeta o sistema nervoso central, alterando
toda a coordenação motora, a fala, a visão, o equilíbrio, e com o tempo, provoca o
enrijecimento dos músculos.
A única solução indicada e ministrada pelos médicos da Escola Paulista de
Neurologia é a fisioterapia diária
Ele faz alguns tratamentos para minimizar os efeitos da doença, tais como:
•

Equoterapia ou Hipoterapia
(que usa o cavalo como instrumento para melhorar seu equilíbrio)

•

Fisioterapia diária

•

Natação

Sérgio tem mais três irmãos, sendo que seu irmão do meio também é portador desta
mesma doença.

Sergio, com 51 anos acumula várias aptidões:
•

Formado em economia pela PUC-SP

•

Fundador e ex-presidente do clube CIEDEF (Centro para Integração
Esportiva do Deficiente Físico).

•

Esportista

de

natação

tendo

participação

em

várias

competições

paraolímpicas.
•

Escritor de dois livros, "Transpondo Barreiras" (que conta a história de sua
vida) e "Natação e Liberdade" (Um relato sobre as vivências técnicas e
adaptações de professor e aluno, na natação, para portadores de deficiência).

•

Tem um grande numero de palestras efetuadas em várias entidades, que
podem ser conferidas em seu site www.transpondobarreiras.com.br.

É através destas palestras que Sérgio mostra as pessoas de forma descontraída e
bem humorada, a vida de um deficiente que luta contra a doença e corre contra o tempo.
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Sobre as palestras:
A palestra é ministrada com a apresentação de um filme em CD que mostra
um pouco do seu dia a dia que pode ser transmitido através de um computador com
data show que ajuda a ilustrar as palestras, porém o equipamento deve ser
fornecido pelo contratante (mas não é obrigatório).
As palestras são adequadas de acordo com o local a ser apresentada e o
público alvo, pois ele ministra as palestras em empresas, igrejas, escolas,
faculdades, entre outros.
As palestras têm a duração de uma hora, (01:00) e após a mesma abrimos
um espaço para retirar as dúvidas e pedimos autorização para divulgar a venda dos
livros escritos pelo palestrante, onde a aquisição é voluntária.
As palestras são gratuitas, onde pedimos apenas o transporte do palestrante
até o local.
É com a venda dos livros que Sérgio mantém seus tratamentos e as
contribuições ou ajuda de custo ficam a cargo da empresa contratante, não sendo
fator obrigatório.

Desde já agradeço a oportunidade oferecida para divulgar este trabalho e
tenho a certeza que as pessoas que assistirão à palestra sairão com outra visão da
vida.
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Grãos de Luz e Esperança...
Sérgio,

um

dos

fundadores

e

primeiro

presidente

do

CIEDEF,

espalhou grãos de luz e esperança para as pessoas.

Foto como atleta no grupo do CIEDEF, no Circuito Loterias - BH – 2005
CIEDEF – Clube de Integração Esportiva do Deficiente Físico

Algumas Participações em Campeonatos de Natação

•

Circuito Loterias Caixa - Primeira Etapa - BH - 2 medalhas

•

Circuito Loterias Caixa - Terceira Etapa - Rio de Janeiro

•

Campeonato Sérgio Del Grande 2005 - São Paulo Poly Bati-1 medalha.

•

III revezamento 12 horas -Colégio Arquidiocesano - São Paulo.

•

Circuito Loterias caixa - sexta etapa - São Paulo - 3 medalhas
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Relatos dos amigos

1º
"Sérgio foi um dos melhores alunos de sua
classe, com letra péssima, conversa lenta e incrível
agilidade e profundidade nas reflexões intelectuais."
Aloízio Mercadante Oliva - Senador

Prefaciou o livro "Transpondo Barreiras"

2º
"Prefaciar esta obra é para mim motivo de
satisfação e entusiasmo, pois me identifico com
pessoas que lutam para atingir seus objetivos”.
Gustavo Borges - Profissional de Natação
Setembro de 2002

Prefaciou o livro "Natação e Liberdade”
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3º
"De todas as experiências
anteriores, nenhuma se comparava a esta,
mas no primeiro contato que tivemos não
previa que estava diante de uma pessoa
com tanta garra e força de vontade."
William de Lima - Ex-treinador da
Seleção Brasileira Feminina de Natação
Psicólogo da seleção, Professor da FMU
(Educação Física na matéria Natação)

4º
"O fator mais louvável, quanto maior o desafio,
mais ele o encara com perseverança, confiança e autoestima”.
César Lourenço - (Mineiro)
Mineiro, como atleta, foi terceiro lugar no pan-americano
de 1971
(revezamento 4 x 100),
ex-técnico do Pinheiros, ex-técnico da Hebraica
e atual técnico da AABB (SP).
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