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Editorial

Amigos,
Muitas pessoas querem entender que tipo
de diﬁculdades encontramos nós pais de
crianças, jovens ou adultos com autismo, já
que eles “vivem no mundo deles” e portanto
não deveriam dar trabalho algum a não ser
provocar-nos o esforço de trazê-los para
o nosso mundo, que aliás tem também seus
problemas e diﬁculdades.
A questão é que a maioria destas pessoas,
que chamamos de portadores de autismo,
não ﬁcam apenas no mundo deles, mas na
verdade interagem com o que chamamos de
nosso mundo de uma forma que poderíamos
chamar de sem regras ou limites
justamente pela diﬁculdade que eles têm
em compreendê-lo.
Isto me ocorreu muito claramente domingo
passado, quando nos reunimos para um
evento, que eu achei maravilhoso, de
confraternização entre portadores de
autismo, familiares e proﬁssionais. Este
evento, que foi um churrasco com show
de talentos, começou com uma caminhada
de todos no parque da Aclimação. Esta
caminhada, que confesso me tirou o sono
na noite anterior, foi uma experiência
linda, pois fomos todos numa caminhada
organizada no meio dos freqüentadores
do parque que nos olhavam atônitos.
Alguns dos jovens pulavam e gritavam
muito, exatamente porque aquilo não faz
parte do mundo deles, os assusta, e não
conseguimos meios de explicar o que estava
acontecendo. Para os freqüentadores do
parque distribuímos folhetos da AMA, e
para todos nós foi uma experiência nova e
interessante.
Caminhar no parque, algo tão comum
pra todos nós, não é nada simples ou
compreensível pra eles. Além de muitas
pessoas, há os cachorros, as crianças que
pulam, gritam ou choram e tudo isso não é
fácil de ser explicado.

O nosso trabalho é este. É tentar fazê-los
compreender o que eles não conseguem
sozinhos porque eles têm autismo.
Com o Gui, o meu ﬁlho, que tem limitações
muito grandes, eu decidi há muito tempo
que era prioritário que ele aprendesse a
caminhar no parque, e fui fazendo isso,
começando à noite e com frio, quando o
parque estava praticamente vazio, e fui
aumentando períodos e arriscando outros
horários até que o Parque da Aclimação se
tornou alguma coisa bastante familiar, o
que pode ser constatado por todos durante
a caminhada do domingo quando ele foi um
dos mais comportados.
Por tudo isso e pela beleza que foi esta
festa como um todo quero começar
mandando meu abraço pra Mariana, a
Fernanda e a Juliana que organizaram este
memorável evento.
Um abraço com grande reconhecimento
à Escola Hellen Keller que nos cedeu as
suas dependências, outro muito forte
pro Carlos, o nosso presidente, e a toda
a equipe dele que montou um palco pra
teatro nenhum botar defeito. Um grande
abraço a você Paulo que está a nosso lado
em todos os eventos cuidando do som e
de tudo o mais que precisar. Um abraço
a todos os proﬁssionais da AMA que
trabalharam e se divertiram muito. Um
abraço especial para a Marli que cantou
“Negue” a meu pedido, acompanhada do
Denner ao violão. Um abraço a meu ﬁlho
Juka, um mágico maravilhoso, à família
Ariel, tão repleta de grandes artistas,
e a todos os que se apresentaram
iluminando este evento com seu talento,
especialmente à Livânia, mãe do Vinicius, e
ao Vitor, seu ﬁlho, que emocionaram toda a
platéia dançando um bolero.
Um abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

ATENDE - Transporte público gratuito
O Serviço de Atendimento Especial
- ATENDE é uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito, destinado às pessoas portadoras de deﬁciência física com alto grau de severidade
e dependência, impossibilitadas de
utilizar outros meios de transporte
público. Para inscrever-se, os interessados devem comparecer a um dos
postos de atendimento, para dar início ao processo de inscrição. Atenção:
as inscrições começam no dia 20/06/05
e serão permanentes, portanto, programe com calma a sua visita a um
dos postos de atendimento. Quem já é
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usuário do Serviço Atende não precisa se recadastrar, nesse momento.
Serão distribuidas cartilhas que contêm o Regulamento vigente do Serviço
Atende, a todos os munícipes que participarem do processo de inscrição.
Para saber o endereço do posto de
atendimento mais próximo, pergunte
para a Carla (AMA Parelheiros) ou para
a Cida (AMA Cambuci). O Responsável
ou Representante da pessoa que usará
o ATENDE deve apresentar os seguintes
documentos: RG (original) e comprovante de endereço (conta de água, luz ou
telefone).

Show de Talentos

Todos os que foram na confraternização do domingo, 18 de setembro, adoraram. A comida era
simples mas muito gostosa, a diversão foi farta e
da melhor qualidade. Os artistas não eram proﬁssionais, e o mais legal foi exatamente isto, pois fez
do evento uma grande confraternização, divertida
e descontraída.
As palavras da Cida, mãe do Jefferson, provavelmente valem para representar o sentimento de
todos: “adorei participar, pois gosto muito de atrações como dança, palhaços, mágicos. A gente volta
a ser criança, a fantasiar. E também por reencontrar
amigos do sítio, proﬁssionais que ﬁzeram parte do
período em que o Jefferson ﬁcou lá”.
Legenda das fotos no verso desta página. Entenda o
código de letras antes do nome das pessoas: A para
Aluno, F para Família e P para Proﬁssional.
1. Avó do A-Ariel Fernandes (centro) 2. FP-Mariana
Mello (centro) com os avós do A-Ariel 3. A-Matheus
Leal, Avó do Ariel e P-Hilda. 4. e 5. F-Tânia e F-José
Paulo Fernandes 6. F-Juka Mello e F-Sílvia Bonamini
7. A-Douglas Sato e F-Odete Sato 8. P-André Donizete
9. P-André Caetano 10. A-Dudi Ho e P-Gilberto 11. PKelly, A-Vinícius Trivillin, P-Jéssica e F-Luiz Trivillin 12.
F-Dona Carol, F-Beatriz Santos e F-Neide Santos 13.
A-Victor Nogiri e F-Conceição Nogiri 14. P-Denner e
FP-Marli Marques 15. e 16. Palhaço Paçoca (F-Cristiane Lima) 17. A-Guilherme Mello e FP-Ana Maria
Mello 18. F-João, F-Sõnia e A-Guilherme Nardi 19.
P-Denner e P-Gilberto 20. F-Vitor Trivillin, A-Daniel
Steinman e F-Eliana Steinman 21. A-Jaqueline Delgado, F-Paula Guimarães, A-Lucas Guimarães Ohara
e F-Renata Ohara 22. Avó da Thabata, F-Alessandra
Almeida e A-Thabata 23. P-Juliana Tonon, P-Gugu,
FP-Fernanda Marques 24. P-Dona Ana e P-Kely 25.
A-Ariel Fernandes e F-José Paulo Fernandes 26. Proﬁssionais no auge da festa 27. Família da A-Juliana
Nunes 28. Família do A-Dênnis Formiga 29. Salão da
Escola Hellen Keller 30. “Trenzinho” no ﬁnal da festa
31. P-Ana Cristina, P-Josoana, P-Aguinaldo, A-Lucas
C. Mendes e F-Carlos Mendes 32. F-Mágico Juka fazendo mágica na mesa da Família Ariel 33. Primos do
A-Ariel Fernandes 34. P-Dra. Rosa Magaly Morais

Intercâmbios com a
Suécia e a Dinamarca

Entre os dias 20 e 30 de agosto passados, Mariana Mello, da AMA, foi enviada à Suécia e
Dinamarca através da parceria da Associação
com o governo sueco. O objetivo da viagem
foi coletar informações que possam contribuir
na elaboração e desenvolvimento do Centro de
Conhecimento em Autismo da AMA. Mariana
visitou centros de organização e distribuição
de conhecimento em autismo em Copenhagen, Dinamarca, e também uma universidade
sueca, que já há 9 anos oferece disciplinas de
cursos superiores integralmente pela internet.
O que foi visto servirá de inspiração para o
crescimento das atividades de formação promovidas pela AMA.
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Aluno
Cayque Rodrigues Santos
Vinícius Spedo Martins
Renato Furia Silva
Ariel Ferreira Fernandes
Nicholas da Silva Moura
Jaqueline Santos Delgado
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