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Editorial
Amigos,

Eu quis começar este texto com uma pequena 
homenagem ao grande poeta maranhense, 
Ferreira Gullar, falecido em quatro de Dezem-
bro, e autor desta coisa tão linda que é o po-
ema “Traduzir-se”, musicado e cantado por 
Fagner e que além de comover-me, me fez en-
tender que uma parte de mim e de nós, tem 
muito de autismo.
Dezembro é um mês de muitos agradecimen-
tos e como sempre, com muita preocupa-
ção com a grande possibilidade de esquecer 
amigos muito importantes, vou tentar ex-
pressar meu agradecimento a todos que nos 
ajudaram a percorrer este ano de 2016 com 
dignidade.
Começamos agradecendo ao Padre Michelino 
Roberto e a Déia Guimarães Carvalhal pela 
ajuda do “Guia de Noivos” para a AMA. Esta 
ajuda no início deste ano foi salvadora.
Um agradecimento muito especial à Funda-
ção Elijass Gliksmanis e à senhora Marlene 
Daniel, por mais uma contribuição muito es-
pecial à gráfica da AMA que leva o nome da 
Fundação.
Agradecemos também à minha querida cole-
ga do ginásio à universidade, Vera e à sua em-
presa a  Falcão Bauer pelo incrível apoio que 
nos deram este ano.
Todos nós queremos também expressar o 
nosso reconhecimento e enorme carinho à 
equipe da Mattos Filho que nos oferece uma 
consultoria especialíssima, “pro bono”, desde 
2014.
Também queremos agradecer de coração ao 
NAC Núcleo de Ação Dr. Celso que doou a 
tinta e a mão de obra para deixar o prédio da 
Lavapés com o aspecto cuidado que nossos 
assistidos merecem.
Agradecemos também à Igreja Batista do 
Cambuci e ao Pastor Jair Salgueiro por colocar 
à disposição do XIX Encontro de Amigos pelo 
Autismo, as excelentes instalações da Igreja 

Traduzir-se
Ferreira Gullar

Uma parte de mim
é todo mundo

outra parte é ninguém
fundo sem fundo. 

Uma parte de mim
é multidão

outra parte estranheza
e solidão. 

Uma parte de mim
pesa, pondera

outra parte
delira. 

Uma parte de mim
almoça e janta

outra parte
se espanta. 

Uma parte de mim
é permanente

outra parte
se sabe de repente. 
Uma parte de mim

é só vertigem
outra parte,
linguagem. 

Traduzir uma parte
na outra parte

— que é uma questão
de vida ou morte —

será arte?

Batista do Cambuci.
Não podíamos esquecer em nossa lista de 
agradecimentos do Jornal O DIA SP que 
anualmente publica de forma voluntária 
o nosso balanço.
Um muito obrigado em nome de todos 
para o Hospital da Cruz Vermelha e seus 
voluntários que ministraram várias pa-
lestras para os pais e doaram mais de 100 
mudas de árvores para Parelheiros.
Queremos também dar o nosso muito 
obrigado aos engenheiros Edson Lemos e 
Neusa Kasamatsu da empresa “Mil Flores 
Paisagismo” que cuidam todos os meses, 
com muito carinho e competência, do 
nosso jardim.
Nosso agradecimento também para a 
querida voluntaria Inês Dias que nos aju-
da a enriquecer a biblioteca da AMA do-
ando livros interessantes e super atuais, 
sobre autismo.
Também queremos agradecer à querida 
amiga Maria Fernanda pelo apoio profis-
sional de excelência e voluntário que ela 
tem prestado à nossa equipe.
Pelo segundo ano consecutivo agradece-
mos à Santa Lolla pelo lançamento, no dia 
2 de Abril, de uma linha de sapatilhas em 
beneficio da AMA. Esta ajuda nos orgulha 
e sempre vem em um momento em que é 
muito necessária.
Outra ajuda muito importante e que 
agradecemos de coração que também 
veio em um momento de grande dificul-
dade foi a doação do Fundo de Assistên-
cia Social da Associação dos Agentes Fis-
cais de Rendas do Estado de São Paulo 
FUNDAFRESP.
Todos nós queremos agradecer ao Conde 
Chiquinho Scarpa e a sua esposa Mar-
lene por tão gentilmente terem cedido a 
sua residência para a realização do nosso 
Jantar Beneficente que infelizmente não 
ocorreu por razões alheias à nossa von-

tade e à do simpático casal.
Agradeço a toda a equipe da AMA que 
trabalha com dedicação, respeito e o claro 
objetivo de evoluir pessoal e profissional-
mente.
Finalmente agradeço a todos nossos 
queridos doadores que atendendo a nos-
so pedido estão nos cedendo o número 
do seu CPF e que fazem parte emocional 
e concretamente de nossa história. 
Quero concluir dizendo que o mês de No-
vembro, mês da gentileza, contagiou a to-
dos nós positivamente. Vale a pena refor-
çar a ideia, porque tornar-se uma pessoa 
gentil requer muito boa vontade e algum 
esforço, por isto proponho que tentemos 
estender esta campanha para este mês de 
Dezembro e para todo o ano de 2017.
Feliz Natal! Feliz 2017!

Um abraço a todos.
Ana Maria

Infelizmente o Jantar Beneficente que 
ocorreria em 6 de Dezembro na casa do 
Conde Chiquinho Scarpa e de sua es-
posa Marlene, não aconteceu.
O motivo não foi um só. Foi uma con-
juntura de acontecimentos que resul-
taram, esperamos, não no cancelamen-
to, mas no adiamento do jantar.
Agradecemos a todas as pessoas que 
ofereceram sua ajuda, a todos que nos 
procuraram querendo comprar convites 
e principalmente ao casal Chiquinho e 
Marlene Scarpa por sua generosidade.

J a n t a r 
Beneficente



Daniel Steinman Martini, assistido 
pelo projeto da Terapia para jovens 
e adultos com TEA - Transtorno do 
Espectro Autista na Unidade Luís 
Gama, ganhou o prêmio de ouro 
como participação ao expor a tela 
com pintura de gênero “Natureza-
Morta”, oferecendo ao público a 
oportunidade de conhecer suas 
habilidades artísticas.
A cerimônia solene contou com 
a presença maciça de convida-

dos realizada no 
Auditório Paulo 
Kobayashi, da 
Assembléia Le-
gislativa do Esta-
do de São Paulo, 
onde se deu a 
abertura da 29ª 
edição do Salão 
de Artes, pro-
movido pela Dis-
trital de Pinheiros 

Parabéns ao Daniel
da ACSP - Asso-
ciação Comercial 
de São Paulo. A 
exposição e a pre-
miação acontece-
ram no dia vinte 
e cinco de Outu-
bro, e a tela ficou 
exposta até o dia 
cinco de novem-
bro de 2016.

2016 foi declarado pela UNESCO Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Ano Internacio-
nal do Entendimento Global e segundo horóscopo chinês é o 
ano do macaco que para os chineses significa um ano de muita 
sorte, bons fluídos e boas oportunidades para quem planta o 
bem.
De acordo com a numerologia, o número deste ano é o 9 que 
simboliza o final de um ciclo e começo de outro. Este número 
está associado ao altruísmo, à fraternidade e espiritualidade.  
Este ano, começou com muitas dificuldades provenientes da 
insuficiência de recursos no encerramento de 2015, mas alguns 
ajustes na nossa administração e muita ajuda dos amigos tor-
naram este ano muito mais tranquilo do que esperávamos no 
início.
Por isto, agradecemos a todos os colaboradores e amigos por 
atravessarem mais um ano conosco compartilhando algumas 
tristezas e muitas alegrias.

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou, 
no último dia 4 de dezembro, a adoção de 2017 como o “Ano 
Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”. 
 A resolução reconhece a importância de se fomentar o melhor 
entendimento entre os povos, conduzir à maior conscientização 
da rica herança de várias civilizações e trazer uma melhor apre-
ciação dos valores inerentes às diferentes culturas, assim con-
tribuindo para fortalecer a paz no mundo.
No horóscopo chinês após o ano do macaco vem o ano do galo 
que começa em 28 de janeiro e é o símbolo do despertar, tra-
zendo ao mundo a mensagem de que o triunfo pode ser con-
seguido, mas somente após muita persistência e trabalho duro. 
O número de 2017 é o 1 que significa liderança, força e ambição. 
Também é o número que traz coragem, independência, ativi-
dades mentais e físicas, individualidade e realizações. 
Portanto, vamos tentar preparar uma receita para esperar 2017 
com uma porção de sonhos, uma porção de esperança, uma pi-
tada de ambição, outra pitada de ousadia e uma porção genero-
sa de uma mistura de gentileza, persistência com trabalho duro 
e partamos decididos rumo a um Feliz 2017.

Despedindo 2016 Esperando 2017

e por fim:


