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Editorial
Amigos,

Comecei este editorial com uma estrofe da 
música “Pequeno mundo”, porque tenho 
uma lembrança muito feliz do evento em 
que trouxemos os profissionais dinamar-
queses Demetrious Haracopos e Lennart 
Pedersen em 1989, para falar sobre autismo 
na USP. Este evento foi um sucesso estron-
doso, no qual os bombeiros tiveram que per-
manecer de plantão devido à superlotação. 
Havia um piano no palco e ao final de cada 
intervalo do almoço, a Sonia Boscolo que é 
mãe do Bruno e era nossa assistente social, 
subia ao palco, tocava esta música ao piano 
e o auditório em peso e emocionado, can-
tava esta canção em coro.
Este clima de esperança é muito recorrente 
a cada mês de abril porque este é um mês 
realmente especial para nós.
Consideramos que o mês de abril é o mês 
do autismo porque logo no início, no dia 2, 
temos o “Dia Mundial de Conscientização do 
Autismo”.
Esta data contribui muito com a conscien-
tização do autismo, porque sempre nos dá a 
oportunidade de participar de eventos e de 
encontrar pessoas importantes.
Tanto a caminhada na Paulista como o ato 
na Assembleia Legislativa foram espetacu-

lares e credito o sucesso à união de en-
tidades que trabalham com autismo 
e por isto LUMI, Inspirare, TEA Apoio, 
Fórum de Entidades Pau-
lista,       APPABB, Núcleo 
Convívio, Autismo Pro-
jeto Integrar, TriA, Nap 
Edelweiss, FADA, APAAG, 
ADIANTE e AMA, esta-
mos todos de parabéns 
e espero que no próximo 
ano, possamos contar 
com um número ainda 
maior de entidades tra-
balhando juntas por um 
mundo bem melhor.
A caminhada de Pare-
lheiros que foi um su-
cesso incrível, foi orga-
nizada a partir de uma 
visita à nossa unidade, 
do Prefeito Regional de Parelheiros, 
Elard Walter Wolgang Biskamp e equipe, 
a quem agradecemos todo o apoio e a 
oportunidade de termos uma experiên-
cia tão rica.
Os agradecimentos deste mês são 
muitos e com medo de esquecer pes-
soas importantíssimas vou agradecer 
nominalmente duas pessoas, a Depu-

tada Celia Leão e o Deputado Campos 
Machado que mais uma vez nos deu o 
acesso ao auditório Paulo Kobayashi da 

Assembleia Legislativa.
Todos os outros agrade-
cimentos vão em forma 
de um imenso abraço 
a todas as pessoas que 
colaboraram com sua 
doação, seu trabalho, 
sua presença, sua ajuda 
ou seu afeto para pos-
sibilitar que em algum 
tempo o dia 2 de abril 
possa vir a ser “Dia do 
autismo” porque passe 
a ser desnecessário con-
tinuar conscientizando 
as pessoas.
Para terminar gostaria 
de fazer um convite 

a todos para visitarem o site da AMA, 
www.ama.org.br, assistirem os vídeos 
novos que estão lindíssimos e todos que 
puderem terem o gesto carinhoso de 
deixar uma doação no valor possível.

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

“Para ser feliz é preciso ter esse céu azul na imensidão. É fazer das tristezas, estrelas a mais, e do pranto uma canção. Há um mundo 
bem melhor, todo feito pra você, é um mundo pequenino que a ternura fez. ” Susan Shifrin/ versão: Rogerio Cardoso

Vídeo institucional da AMA

A AMA e a OliverTree acabaram de produzir juntas o novo vídeo 
institucional da AMA que já pode ser visto no site.
O vídeo, em quatro minutos e meio dá uma pequena ideia de 
como o trabalho da AMA vem se desenvolvendo. Através dele, 
podemos ver um pouquinho de cada unidade, através de ce-
nas captadas com sensibilidade e que mostram a preocupação 
da AMA em desenvolver ao máximo o potencial de cada um 
dos assistidos dentro de princípios de profissionalismo, ciência, 
ética, respeito e amor.
Vale a pena assistir ao vídeo e recomendá-lo aos amigos.
Acesse o nosso site: www.ama.org.br
Acesse o vídeo institucional: http://www.ama.org.br/site/video-
institucional.html



Ato na Assembleia Legislativa de São Paulo
Na segunda-feira dia 3 de abril, fizemos, das 9h às 12h, um ato público na As-
sembleia Legislativa à Av. Pedro Alvares Cabral, 201. Este evento organizado pela 
AMA, o Fórum de Entidades Paulista, APPABB, Nucleo Convívio, Autismo Projeto 
Integrar, TriA e Nap Edelweiss e com o querido Padre Ticão como mestre de cer-
imônias, contou com a participação da FADA, LUMI, APAAG, ADIANTE, INSPIRARE 
e TEA APOIO e deputados, profissionais, familiares e pessoas com autismo todos 
unidos em torno da mesma causa.

Dia 2 de abril, “Dia Mundial da Conscien-
tização do Autismo” foi organizada uma 
caminhada em Parelheiros organizada 
pela coordenadora Ana Cristina que a 
seguir nos conta um pouquinho como 
tudo aconteceu.
Até ago-
ra, sinto a 
emoção de 
ter realizado 
a primeira 
caminhada 
do "Dia Mun-
dial de Con-
scientização 
pelo Autismo" no dia 02 em Parelheiros. 
Estar com os nossos assistidos em um 
evento fora da unidade é uma respon-
sabilidade muito grande, porém foi uma 
experiência grandiosa. Eles foram leva-
dos até o local de saída da caminhada 
pelo ônibus que realiza o transporte dos 
profissionais e o carro da AMA foi equi-
pado com itens necessários ou para o 
caso de alguma eventualidade, como 
luvas, copos descartáveis, água e suco e 
frutas. 
O tempo ou extensão da caminhada 
não foi maior ao que eles estão acostu-
mados. Saímos da Praça pela Estrada de 
Pare-lheiros, seguimos pela rua Nacip 
Haydan, rua José Pedro de Borba e fi-
nalizamos na Rua Terezinha do Prado 

Oliveira no Parque Linear de Parelheiros de 
onde embarcaram no ônibus de volta para a 
unidade.
A caminhada, com participação de nossos as-
sistidos, equipe de profissionais, pais e fami-
liares todos vestindo de azul, evoluiu tendo 

o carro da AMA 
à frente e segui-
da pela escolta 
da Guarda Civil 
Metropolitana. 
O fluxo de au-
tomóveis foi 
inter rompido 
durante o per-

curso. Todos os assistidos participaram tran-
quilamente com a sua forma de ser, ou de 
estar presente, e isso foi de uma imensa satis-
fação para todos nós.
Me senti 
muito feliz 
t a m b é m 
pela força 
da Adriana 
s u p e r v i -
sora em 
organizar 
a equipe 
para que 
tudo estivesse seguro para os nossos assis-
tidos, (para os que foram e para os que fica-
ram na unidade) e pelo apoio do Silvio que 
mesmo não estando em horário de trabalho 

participou integralmente estando junto 
conosco desde a saída da unidade até o 
retorno e ajudando com as camisetas.
O Claudio responsável pelo transporte, 
também acompanhou integralmente a 
caminhada e além de fazer a doação des-
ta viagem dos assistidos e profissionais 
da unidade (ida e volta), também acom-
panhou a caminhada com toda sua famí-
lia vestindo a camiseta e fazendo lindas 
fotos, que já estão disponíveis conosco 
aqui na unidade.
Vamos tentar fazer um mural de fotos, 
aqui na unidade pois temos várias fo-
tos bem legais deste evento.
Quero registrar que tivemos a presença 
da Paloma e a Erika do jornal Folha de 
Parelheiros e do Mauricio da supervisão 
técnica de saúde de Parelheiros, durante 

a caminhada. 
Não vou tentar citar 
o nome das demais 
pessoas, pois com 
certeza vou esquecer 
de muitas pessoas 
importantes.
Agradeço por mais 
esta experiência e 
oportunidade que a 

AMA me concede.
Ana Cristina Nogueira
Coord da Unidade de Parelheiros
anacristinanogueira@ama.org.br

Caminhada em Parelheiros

Na Mesa, da esquerda para a 
direita: Renata Tibyriça, Cassiano, 
Marco Aurelio, Celia Leão, Fatima 
Souza, Anna Beatriz, Adriana 
Godoy

Dia 2 de abril, “Dia Mundial da Consci-
entização do Autismo”,  as instituições 
LUMI, Inspirare e TEA Apoio, pro-
moveram uma caminhada na Av. Paulista, 
saindo às 14 h do Parque Mario Covas, 
à Av. Paulista 1853. 
Foi uma experiência fantástica de con-
fraternização e solidariedade no melhor 
sentido, para todos os 4.000 partici-
pantes que foram vestindo azul.
Caminharam juntos, familiares, pessoas 
com autismo, profissionais e simpati-
zantes, distribuindo material de divulga-
ção do autismo a todos os que aproveita-
vam o bonito domingo de sol na Paulista.

Caminhada na Paulista

Dentre as novidades do site da AMA, 
uma é o vídeo “Coisas incríveis aconte-
cem” 
O vídeo que tem cinco minutos e meio 
de duração, aborda as diferenças que 
existem entre as pessoas, com ênfase 
nas diferenças das pessoas que tem au-
tismo.
O vídeo com roteiro e direção de Alex 

Coisas incríveis acontecem
Amelines e supervisão técnica do renomado 
professor australiano Tony Attwood é nar-
rado em inglês e foi legendado por Mari-
ana Mello.
O vídeo é curtinho e traz, com grande sen-
sibilidade, uma mensagem muito importante. 
Vale a pena ver e recomendar aos amigos


