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Editorial

A Circular Bacen 3.598 alterada pela 
Circular 3.656 padroniza e estabelece re-
gras para a emissão de Boletos Bancári-
os. As principais mudanças são:
A instituição do boleto de pagamento, 
que a partir de agora passa a ter dois ti-
pos: o boleto de cobrança e o boleto de pro-
posta, com funcionalidades e regras de 
emissão específicas e distintas uma da 
outra; 
Estabelece que todos os boletos tenham 
como informação obrigatória a “data de 
vencimento” e o seu respectivo “valor”;
Obriga que todos os boletos de paga-
mento contenham o CPF ou CNPJ, en-
dereço e nome do beneficiário; 

O boleto de proposta é o que utilizaremos 
em nossos pedidos de ajuda e não tem 
qualquer vinculação comercial. Não há, 
portanto, obrigatoriedade de pagamento.
As características principais de um bo-
leto de proposta são:
Ser emitido com a autorização expressa 
do pagador;
Informar com destaque que se trata de 
um boleto de proposta; 
O pagamento é facultativo e a falta de 
pagamento do boleto de proposta não a-
carreta protestos, cobranças judiciais ou 
extrajudiciais ou a inclusão do nome

Neste ano de 2016, o dia 2 de Abril, Dia 
Mundial da Conscientização do Autismo, 
será um sábado.
O Dia Mundial de Conscientização do 
Autismo foi criado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 18 de Dezem-
bro de 2007, com o intuito de alertar as 
sociedades e governantes sobre o autismo, 
ajudando a derrubar preconceitos e es-
clarecer a todos.
A data serve para ajudar a conscientizar a 
população mundial sobre o Autismo, um 
transtorno no desenvolvimento que afeta 
cerca de 70 milhões de pessoas em todo 
o mundo.
Dia do Autismo no Brasil
No Brasil, o Dia Mundial do Autismo é 
celebrado com palestras e eventos públicos 
que acontecem por várias cidades brasi-

leiras. O objetivo é o mesmo em todo o 
lugar, ajudar a conscientizar e informar as 
pessoas sobre o que é o Autismo e ajudar 
no processo de inserção das pessoas com 
autismo na sociedade.
Nesta data, vários pontos turísticos do país 
e do mundo são iluminados de azul e to-
das as pessoas são convidadas a vestir-se de 
azul que é a cor que simboliza o Autismo.
Em São Paulo, vamos ter uma “Sessão 
Azul” no dia 2, às 10h da manhã, em cine-
ma ainda não definido que oportunamente 
divulgaremos.
A “Sessão Azul” é uma sessão de cinema 
só para pessoas com autismo e seus fa-
miliares com pagamento de meia entrada, 
cada um. Esta experiência vem sendo re-
alizada em vários cinemas do país com 
muito sucesso.
No dia 2 de Abril também haverá o 
EVENTO SPECIALISTERNE, promov-
ido pela Specialisterne que é uma empresa 
social global que proporciona formação e 
trabalho para pessoas com diagnóstico de 
TEA e está organizando a sua primeira 
JORNADA DE PORTAS ABERTAS, 
quando apresentará o seu modelo de in-
serção no mercado de trabalho para fu-
turos candidatos, famílias, instituições, 
profissionais e empresas. As inscrições po-
dem ser feitas através do link http://goo.gl/
forms/G2ZQhy20ZT.
Não vamos deixar passar esta data em 
branco, vamos pintar este dia em todos os 
tons de azul.

Nova regulamentação para ajuda através de Boleto Bancário

Dia Mundial da 
Conscientização do Autismo

“A gente escreve o que ouve nunca o que 
houve.” Oswald de Andrade.
Amigos,
Este ano, o nosso NdA está saindo um pouco 
atrasadinho. Isto porque tivemos um inicio 
de ano um pouco complicado e isto fez com 
que eu atrasasse uma das coisas que mais 
gosto de fazer que é escrever no NdA.
Por isto, mesmo com atraso, deixamos o tex-
to desejando um Feliz 2016 a todos.
Este exemplar é o de Abril, mês que come-
moramos o Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo, uma data que reverenciamos 
porque ela lembra a sociedade de que exis-
timos e de que precisamos e somos merece-
dores de atenção.
Como já dissemos, nesta data será organiza-
da aqui em São Paulo a Sessão Azul. Dese-
jamos todo o sucesso do mundo para esta 
iniciativa.
Em comemoração a esta data também ha-
verá a primeira JORNADA DE PORTAS ABER-
TAS da Specialisterne.
Como eu disse antes, a sobrecarga de tra-
balho deste ano acabou atrasando algum 
dos pedidos mensais de ajuda que fazemos, 
por isto agora, a ajuda de todos é vital para o 
nosso trabalho.
Quero chamar a atenção de todos para o tex-
to sobre a circular Bacen 3.598 alterada pela 
circular 3.656 que regulamenta a emissão de 
boletos bancários e que vai nos obrigar a so-
licitar o CPF de nossos doadores.  Extraímos 
o texto de um texto da FEBRABAN por con-
siderarmos as informações uteis para todos,  
e por isto ele está com formato bastante téc-
nico, mas vale a pena lê-lo e procurar mais 
informações a respeito desta mudança cuja 
data de entrada em vigor ainda é incerta.
Convidamos a todos a enviar uma mensa-
gem para o e-mail cadastrocpf@ama.org.
br enviando-nos o numero de seu CPF, ou 
informando o numero para a Leticia através 
do telefone 3376-4400. Esperamos poder 
continuar contando com todos os nossos 
queridos amigos
Gostaria de agradecer ao Pastor Jair Sal-
gueiro da Igreja Batista do Cambuci que nos 
cedeu o espaço da Igreja para a realização do 
XIX Encontro de Amigos pelo Autismo, sem 
nenhuma conotação religiosa ou de alguma 

outra ordem.
Quero também enviar um grande abra-
ço ao Pablo Mas e à equipe da  Specialis-
terne e parabenizá-los pelo importante 
trabalho que realizam.
Já que começamos este ano com algum 
atraso, gostaria de encerrar esta edição 
desejando um Feliz 2016 a todos e um 
Feliz Abril.
Um abraço a todos.
Ana Maria



A Gabrielle é uma linda menina autista 
e a sua historia é muito bonita com um 
grande desenvolvimento e superação.
Quando a Gabi nasceu percebemos que 
ela não se desenvolvia como as outras 
crianças. Era muito agitada, não emitia 
nenhum som, chorava muito, tinha con-
vulsões e batia muitas vezes a cabeça 
na parede. Foi uma fase muito difícil, 
cheguei a emagre-
cer 30 kg porque 
não dormíamos e 
passávamos dias e 
noites em claro.
Quando ela tinha 
3 anos depois de 5 
avaliações no CPA 
Centro Pró Autista, 
em 14 de Agosto de 2009, ela teve o 
diagnostico de autismo. Começamos 
vários tratamentos para o desenvolvi-
mento dela, estudou em escola regular 
e teve um bom desenvolvimento neste 

período principalmente pela ajuda da sua 
irmã Julia.
Com 4 anos foi reavaliada no CPA por uma 
neuro e uma psicóloga e 
mesmo já pronunciando 
algumas palavras, foi di-
agnosticada com autismo 
severo e com grave atraso 
mental e fui informada na 

d e v o -
l u t i v a 
que a Gabi não teria jamais 
condições de 
ler e escrever 
e jamais seria 
alfabetizada.
Mas com 
muita in-

sistência e com diversas terapias, 
inclusive equoterapia, a Gabi 
ficou mais calma e começou a 
ter um vocabulário muito ex-
tenso, e começou ter uma coordenação mo-

tora muito boa,
Em outubro de 2012 fez uma avaliação 
na AMA e começou a estudar e a fazer 

terapia e foi um divisor na 
vida da Gabi, ela evoluiu 
em dois meses o que ela 
havia demorado anos para 
evoluir, se tornou super in-
dependente e começou a 
fazer lindos desenhos no 
papel e hoje esta em fase de 

alfabetização.
Há cerca de 1 ano ela 
começou a utilizar o com-
putador para desenhar e 
expressa todos os senti-
mentos através de lindos 
desenhos.
Hoje  ela é diagnostica 
como autista leve, é uma 
menina linda, super inteli-
gente e muito feliz

Gabrielle

Vem aí o XIX Encontro de Amigos pelo Autismo. 
O evento ocorrerá dias 2, 3, 4, 5 e 6 de Maio de 2016, com duração ao todo de 40 horas, um publico de até 150 pessoas nos dois 
primeiros dias que se reunião no auditório da Igreja Batista do Cambuci. Este grupo será dividido em 3 grupos de até 50 pessoas 
que farão um treinamento prático na Unidade Luis Gama, à Rua Luis Gama, 890, em um dos dias 4 ou 5 ou 6. 
As inscrições no evento serão gratuitas e só podem ser efetuadas por instituições que obrigatoriamente atendam crianças, jovens 
ou adultos com autismo em todo o Brasil. Cada instituição poderá inscrever até 3 profissionais.
Os objetivos de cada um dos dias do evento são:
1. O trabalho do primeiro dia tem por objetivo fornecer, através de palestras, informações básicas para que organizações que 
prestam atendimento ao autismo possam refletir sobre os desafios que enfrentam diariamente, tanto organizacionais, motivacio-
nais, legais e de captação de recursos e encontrar subsídios para iniciar um processo de mudança para seu fortalecimento.
2. O trabalho do segundo dia tem por objetivo levar aos profissionais, através de palestras, o conhecimento do sistema edu-
cacional e terapêutico da AMA.
3. Os terceiros dias serão dedicados ao treinamento da aplicação de programas através de vídeos, dinâmicas e dramatiza-
ções.

XIX Encontro de Amigos pelo Autismo

Como é do conhecimento de todos, 
o fechamento das contas do final do 
ano passado foi muito difícil e em 
consequência, o mesmo aconteceu 
com o início deste ano. 
Preparamos 
uma rifa na 
tentativa de 
captar doa-
ções e talvez 
premiar três 
de nossos 
doadores.
Preparamos 10.000 números, para 
facilitar a relação entre o numero da 
rifa e o número sorteado pela Loteria 
Federal do dia 5 de Março e pensando 
em chegar próximo à arrecadação de 
R$ 100.000,00.
Infelizmente, apesar do esforço de al-

guns pais como a Marisa que vendeu mais 
de 400 números, vendemos apenas o total 
de 3.541 números, arrecadando, portanto 
R$ 35.410,00, ou seja, menos que na rifa 
de 2015.

Para nossa tristeza 
o primeiro e último 
prêmio não tiveram 
ganhadores, mas 
para nossa alegria 
uma pessoa que 
comprou a rifa de 

uma mãe de Parelheiros, a Michele Mar-
lene Guimaraes da Silva, mãe do Vinicius 
da Silva Moraes da Sala 02 da tarde, foi a 
vencedora do segundo prêmio, uma Smart 
TV Samsung LED 40 polegadas 4K.
Agradecemos a colaboração de todos e 
parabenizamos a vencedora esperando 
que o prêmio lhe traga muita felicidade.

Sorteio Beneficente
2016 é um ano bissexto, de eleições mu-
nicipais, de Olimpíadas no Brasil, que 
foi declarado pela UNESCO Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura, o Ano Interna-
cional do Entendimento Global e desde 
o dia 8 de Fevereiro, de acordo com o 
horóscopo chinês é o ano do macaco o 
que para os chineses significa um ano 
de muita sorte, bons fluídos e boas opor-
tunidades para quem planta o bem.
É verdade que desde o ano passado os 
prognósticos não são os mais anima-
dores, mas acreditamos que se cada um 
fizer a sua parte, este ano vai nos sur-
preender positivamente. A atitude que 
adotamos individualmente contribui 
fortemente no desenrolar dos aconteci-
mentos globais. Por isto começamos por 
desejar a todos um Feliz 2016!

Feliz 2016


