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Neste ano de 2012 destaque especial deve ser dado ao 10º ano do Prêmio de Melhor 

Campanhas de Voz incentivadas pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia durante as 

comemorações do Dia Mundial da Voz. 

Em 2002, a presidência da SBFa estava sob minha direção e o denominado na época Comitê 

de Voz  contava com Iara Bittante na presidência,  Marta Andrada e Silva na vice-presidência, 

Izabel Viola na secretaria e Diva Esteves na tesouraria. Pela primeira vez, embora de maneira 

ainda tímida, resolvemos lançar uma Campanha de Voz com nossos próprios recursos, 

contando com várias colegas que arregaçaram as mangas para trabalhar e colocar a 

Campanha na rua!  

Resolvemos, no X Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, e II Encontro Mineiro de 

Fonoaudiologia, ocorrido na cidade de Belo Horizonte, dar início à premiação da Melhor 

Campanha e o vencedor nesse ano foi a USP-Bauru. Foi emocionante vermos os grupos que 

concorreram na época torcendo pela classificação! 

Nesses 10 anos, universidades, empresas e grupos de profissionais organizaram suas 

Campanhas e é evidente o crescimento a cada ano do nível e abrangência das mesmas. 

Destaque deve ser dado aos critérios tanto das propostas a serem apresentadas quanto de 

análise e seleção das melhores campanhas, frequentemente revistos. 

Certamente a experiência dos que já organizaram uma Campanha deve ser sempre divulgada 

para que os iniciantes possam ser encorajados a novas iniciativas! 

Ao comemorar as ¨bodas de estanho¨ da Campanha de Voz, cumprimento todos aqueles que 

receberam o prêmio de melhor campanha, concorrendo com inúmeros outros grupos!   

 

PARABÉNS  

2002 – FOB/USP Bauru; 2003 – Faculdade Adventista Paranaense de Maringá; 2004 – 

Universidade Norte do Paraná – UNOPAR; 2005 – Fonoaudiólogas e Otorrinolaringologistas de 

Sorocaba – SP; 2006 – Atento Brasil; 2007 – Universidade de Guarulhos – UnG; 2008 – 

Universidade de Guarulhos – UnG; 2009 – Universidade de Guarulhos – UnG; 2010 – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo; 2011 – Brasília DF. 

 


