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Editorial
“Nenhum vento sopra a favor de quem não 
sabe aonde quer ir” Lucio Anneo Sêneca

Amigos,
Passado o XIX Encontro de Amigos pelo Au-
tismo temos que entrar de cabeça na ideia 
de um evento beneficente até o final do 
ano.
O Encontro, por ser com verba pública, nos 
possibilita uma série de benefícios, princi-
palmente relacionados como desenvolvi-
mento de nossa equipe e com a divisão de 
conhecimento com instituições que cuidam 
de autismo, mas não traz nenhuma ajuda fi-
nanceira porque é inteiramente gratuito.
As ajudas da SANTA LOLLA e do Guia de Noi-
vos da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, vão 
ajudar muito a nossa condição financeira, 
mas como o problema é grande e princi-
palmente vai mostrar todo o seu potencial 
assustador no final do ano, o melhor que 
temos a fazer é tentar evitá-lo programando 
alguma ação que o neutralize. Esta ação 
provavelmente será um jantar de final de 
ano para o qual todos podem ajudar. É muito 
provável que este jantar seja inacessível para 
muitos de nós, mas sempre podemos ajudar 
de alguma forma, divulgando por meios 
eletrônicos, falando com algum conhecido 
que tenha possibilidades de conseguir pa-
trocínios, ou simplesmente vestindo a cami-
sa do amor ao nosso filho para escrever a um 

artista mesmo que ele não nos conheça.
No transcorrer deste ano iremos dando 
noticias atualizadas sobre o jantar e ou-
tras ações que venham a ocorrer.
Como sempre faço, quero aproveitar 
este espaço 
para mandar um  
abraço aos ami-
gos queridos 
que têm con-
tribuído para 
o desenvolvi-
mento do nosso 
trabalho.
O primeiro 
agradecimento 
vai para Padre 
Michelino Ro-
berto e a Déia 
Guimarães Carvalhal pela ajuda do “Guia 
de Noivos” para a AMA. Esta ajuda trans-
cende a si própria porque traz junto com 
ela uma importante injeção de ânimo e 
espe-rança.
Queria agradecer também à Vera Lucia 
Falcão Bauer, minha colega querida do 
tempo de Faculdade, pela doação de um 
número impressionante de cadeiras tipo 
marfinite, muitas das quais utilizamos no 
Cambuci e em Parelheiros e muitas ou-
tras vendemos arrecadando assim tam-

bém uma ajuda muito bem vinda.
Quero agradecer a Maria Fernanda Leite, 
Maria Aparecida Souza e Adriana Simões 
que prepararam a nossa equipe com 
tanta competência para representar a 

AMA neste 
evento.
Em nome de 
todos nós 
também que-
ro agradecer 
à Igreja Batis-
ta do Cambu-
ci e ao Pastor 
Jair Salgueiro 
por colocar à 
disposição do 
evento as ex-
celentes ins-

talações da Igreja Batista do Cambuci.
Finalmente quero parabenizar e agrade-
cer de forma muito especial a toda a 
equipe da AMA pelo excelente trabalho 
no evento e muito principalmente a to-
dos os que se apresentaram com tanto 
brilho e qualidade.

Um abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

O “Guia de Noivos” da Igreja Nossa 
Senhora do Brasil, é uma publica-
ção anual elaborada com muita res-
ponsabilidade e carinho pelo Padre 
Michelino Roberto e por Déia 
Guimarães Carvalhal e tem 
como objetivo servir de mate-
rial de apoio aos noivos na 
organização de seu casamento. 
O Guia apresenta orientações 
e dicas sobre a cerimônia, 
indica o nome de profissionais 
que prestam diferentes serviços 
úteis e que são credenciados for-
malmente e de acordo com as 
normas da Paróquia Nossa Senhora 
do Brasil. O Guia tem versão digi-
tal que pode ser vista no endereço 

guiadenoivos.nossasenhoradobrasil.
com.br  e versão impressa de 
distribuição gratuita.
O mais importante é que em 

ambas as versões, suas mais 
de 150 páginas contêm anún-
cios cuidadosamente selecionados, 
de fornecedores de produtos e 
serviços relacionados à cerimônia 

de casamento e a renda destes 
anúncios, é distribuída entre algu-
mas instituições reconhecidamente 
sérias, que prestam serviços à 

comunidade.
Este ano, em uma hora em 
que todos estávamos muito 
angustiados, a AMA foi 
agraciada com uma doação 
de R$ 70.000,00 que foi 
recebida com muita alegria.
Em nome de pais e profis-
sionais da AMA, queremos 

transmitir o nosso imenso muito 
obrigado a todas as pessoas 
da Paróquia Nossa Senhora do 
Brasil.

Doação do “Guia de Noivos” da Igreja Nossa Senhora do Brasil



XIX Encontro de Amigos pelo Autismo
Este ano o Encontro foi diferente dos 
anos anteriores. 
O foco cen-
tral do evento 
foi a apre-
sentação do 
Sistema Edu-
cacional e 
Terapêutico 
da AMA, ao 
mesmo tem-
po em que os 
detalhes foram pensados para maximi-
zar a possibilidade de troca de experiên-
cias.
O evento ocorreu de 2 a 6 de Maio, 
sendo que os dias 2 e 3 aconteceram na  
Igreja Batista do Cambuci e para os de-
mais dias da semana o grupo foi divi-
dido em 3 partes e 
cada uma participou 
de uma experiência 
prática em um dos 
dias 4, 5 ou 6.
Participaram do 
evento aproximada-
mente 100 pessoas 
vindas de alguns 
estados brasileiros 

como Pernambuco, Alagoas e DF.
O evento foi aberto por nossa presidente 

Fátima Souza e o primeiro dia 
do evento, dia 2, foi dedicado 
a homogeneizar a visão e a 
terminologia sobre autismo 
com a pa-
lestra do 
Dr. Andreas 
Stravogian-
nis “Autismo 
definição a-

tual” e à troca de experiên-
cia com a apresentação 
da Marisa presidente da 
ABRA Associação Brasi-
leira de Autismo e de quatro outras institui-
ções e depois, antes de parar para o almoço,  
o Felipe discorreu sobre a importância de 

definir o obje-
tivo da criação 
de uma  institui-
ção para poder 
estruturá-la. A 
tarde do primeiro 
dia foi toda dedi-
cada à discussão 
de assuntos liga-
dos aos recursos 

necessários para o bom funcionamento 
de uma instituição. Tanto os recursos hu-
manos como os financeiros.
Já o segundo dia foi todo dedicado à 
apresentação do Sistema Educacional 
e Terapêutico da AMA que foi dividido 

em 6 partes e 
cada parte foi 
apresentada 
por supervi-
sores ou por 

um co-
o r d e n a -

dor. As 
partes, que já 
são conheci-

das da maioria das pessoas são – Grade 
curricular, PETI Plano Educacional e 
Terapêutico Individualizado, Modelo de 
Programas, Protocolo de Condutas, Or-
ganização e Dinâmica do Trabalho em 
Sala e Sistemática de Acompanhamento 
e Avaliação do Trabalho.
O terceiro dia, vem colocar a “cereja no 
bolo” mostrando todo este conhecimen-
to de um ponto de vista de uma vivência 
prática.

A marca nacional de calçados par-
ticipa pela segunda vez da data e 
apresenta uma linha de sapatilhas em 
parceria com a AMA, Associação de 
Amigos do Autista.
Em apoio ao Dia Mundial da Con-
scientização do Autismo, no dia 02 
de abril, a Santa Lolla de-
senvolveu três sapatilhas 
exclusivas com vendas 
revertidas para a AMA 
(Associação de Amigos 
do Autista), que tem por 
missão oferecer apoio e 
atendimento específicos 
para o desenvolvimento 
e integração de autistas à 
sociedade.
A partir de abril, as lojas da marca re-
ceberão a linha que traz um calçado 
azul, cor símbolo do autismo, e outros 

dois modelos na cor preta e nude. Todo o 
lucro arrecadado com as vendas será re-
vertido para a AMA, de modo a contribuir 
com as ações da instituição, que incluem 
cursos, pesquisas, programas de capacita-
ção e eventos envolvendo o tema.
Primeira associação de autismo no país, a 

AMA promove a educação e inclusão de 
autistas e seus familiares por todo o Bra-
sil. Outros países se envolveram com o 
trabalho da instituição, como a Suécia, que 

por mais de 10 anos contribuiu finan-
ceira e tecnicamente com a instituição 
– que é beneficente e sem fins lucrati-
vos, com atendimento gratuito. 
A Santa Lolla tem orgulho 
de participar dessa história 
pela segunda vez e levar mais  

conhecimento sobre o autis-
mo. No dia 02 de abril, as lo-
jas da marca farão uma mo-
vimentação para informar e 
estimular os clientes a abra-
çarem a causa e participarem 
da ação beneficente.
As vendas acontecem até o 
fim do estoque e estão dis-
poníveis em todas as lojas do 

Brasil.
Para saber onde fica a loja mais próxi-
ma entre no site: http://www.santalol-
la.com.br/lojas.php

Campanha da SANTA LOLLA

Agradecemos à Inês Dias pela sua contribuição à 
biblioteca da AMA. A relação dos novos e inte-
ressantíssimos livros está a seguir. Nesta relação 
faltam dois livros que antes de serem catalogados, 
foram solicitados pela Rebeca, supervisora do Pi-
nel. Na próxima edição completaremos a lista.
Lista dos livros doados:
A Model for Parent-Professional Collabora-

tion -University of California , Santa Barbara; How to 
improve socialization for students with ASD trough 
School Clubs - Sunny Kim and Lynn Koegel; Pivotal 
Response Treatment: using motivation as a pivotal 
Response - Lynn Koegel; Facilitating play dates for 
children with autism and typically developing peers 
in Natural Settings - University of California , Santa 
Barbara; Asperger's Disorder - Jeffrey L. Rausch, Ma-

ria E. Johnson, Manuel F. Casanova; Made for 
Good Purpose - Michael P. McManmon; Asperger  
Syndrome and Difficult Moments - Brenda Smith 
Myles, Jack SouthWick; The Asperger parent - 
Jeffrey Cohen; Intervenção Precoce em Crianças 
com Autismo - Sally J. Rogers, Geraldine Dawson 
e Do outro lado da Janela -Joana Mota de Freitas

Contribuição à biblioteca da AMA


