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Editorial
Dezembro dispensa comentários, até porque a 
impressão que temos é que todos os comen-
tários possíveis sobre dezembro já foram fei-
tos centenas de vezes.
Mas não custa tentar fazer um esforço e 
começar por um rápido balanço do ano que 
está terminando.
Não podemos nos queixar de 2006. A não ser 
pelo final do ano, que não tem jeito, sempre é 
difícil, este ano conseguimos prestar uma sé-
rie de excelentes serviços para as pessoas com 
autismo e seus familiares, e, o que é muito 
bom, sem que eles tivessem que pagar nada.
A ajuda do BNDES e da Secretaria Estadual da 
Saúde possibilitou a construção de uma obra 
muito importante, que já está quase terminan-
do, em Parelheiros, e do prédio para jovens 
e adultos com autismo moderado e leve que 
deve iniciar-se ainda este ano no Cambuci.
Com o apoio da Suécia, pudemos iniciar 
programas novos, avaliar programas em an-
damento e difundir por todo o Brasil o con-
hecimento conseguido. Com o apoio das Se-
cretarias Municipal e Estadual de Educação e 
Estadual da Saúde, estamos conseguindo co-
brir cerca de oitenta por cento de nossos cus-
tos, que são muito altos, e o restante está perto 
de ser coberto com a ajuda dos doadores.
Temos que trabalhar duro para conseguir ad-
ministrar os recursos de forma a prestar o me-
lhor serviço possível para o maior número de 
pessoas possível, com os recursos que temos e 
sempre tentando convencer as pessoas a jun-
tarem-se a nós neste projeto para que ele vá  
crescendo e mantendo a estabilidade e solidez. 
Por isso é que recebemos a nova diretoria, a 
maioria composta de mães e pais 
de crianças abaixo dos doze anos, 
de braços abertos.
Quando eu comecei a trabalhar 
para melhorar as condições das 
pessoas com autismo no Brasil, 
meu filho tinha quatro anos. Hoje 
ele tem vinte e sete. Não é sem 
tempo que pais e mães de peque-
nos com autismo vêm trazer ânimo 
e esperança para todos nós.
Dezembro é um mês de agradeci-
mentos por isso inicialmente que-
ro dar um abraço muito carinhoso para minhas 
primas queridas a Lili e a Neide, meus amigos 

especiais Helymar, o Antonio Prado e a 
Cristina Salibi e pra Flora, minha mãe, to-
dos há anos colaboram mensalmente com 
a AMA chova ou faça 
sol. 
Prosseguindo nos agra-
decimentos a empresas 
que tem prestado a sua 
solidariedade à AMA 
quero enviar um abraço 
muito carinhoso aos 
amigos da Reiplás Fios 
e Cabos Elétricos, aos 
das Calhas Kennedy, 
aos da Tupan, aos da 
Pregos Leon, aos amigos da Eternit, aos 
da Cabolider, aos da Metalúrgica Coim-
bra, aos da Ducha Corona, aos da Furu-
kawa Industrial, aos amigos da Cardinalli 
Tubos e Conexões, aos da Cofimet Con-
dutores Elétricos, aos da Itapiserra, aos 
amigos da Bauducco, aos da Kapaze, aos 
da Vale Amazônico e aos da Lorenzetti.
Um Feliz Natal para todos.
Ana Maria Serrajordia Ros de Mello 
anamaria@ama.org.br

De 21 a 24 de março de 2007 acontecerá o  
“I Encontro Internacional de Psiquiatria da Infância e 
da Adolescência do Instituto de Psiquiatria do HC da 
FMUSP” e “XIII Encontro de Amigos pelo Autismo”.
O evento ocorrerá na UNIP do Paraíso, à rua Ver-
gueiro 1.211.
É realmente um evento imperdível que vai abordar a 
psiquiatria infantil como um todo e vai contar com os 

maiores especialistas brasileiros 
e convidados ilustres como o 
Dr. Christopher Gillberg, Inger 
Nilsson, Anita Hildren, Birgitta  
Andersson da Suécia e Paula Ke-
nyon, Meca Andrade, Shawn Ke-
nyon do New England Center for 
Children (NECC) nos EUA, além 
de uma fonoaudióloga e uma te-
rapeuta ocupacional também do NECC, que vêm falar so-
bre autismo e sobre o seu trabalho.
As inscrições de trabalhos estão abertas até 15 de dezembro 
de 2006.

Para mais informações, visite www.eventus.com.br/sepia.

Importante Evento Científico

Visita do Colégio 
Santa Maria

No dia 22 de novembro o Colégio San-
ta Maria trouxe à AMA 25 alunos da 

quinta série para 
uma visita.
Foi um momento 
de muita descon-
tração, no qual 
tivemos a oportu-
nidade de promo-
ver uma interação 
dos nossos alunos 
com os alunos do 
Santa Maria.

Achamos esse tipo de iniciativa dos 
educadores de suma importância 
para uma conscientização e um me-
lhor entendimento por parte dos nos-
sos jovens a respeito do colega “espe-
cial”.
Agradecemos ao Colégio e esperamos 
mais visitas desse tipo. Ligue no 
(011) 3376-4400, fale com a Isaura 
e marque a sua!



Aniversariantes  
de Dezembro
Aluno	 		 	 					dia

Aniversariantes  
de Novembro
Aluno	 		 	 					dia

Prezados,
Na edição anterior (mês de novembro) colocamos er-
rôneamente as datas dos aniversariantes de outubro, 
por isso pedimos desculpas e a seguir colocaremos as 
datas de aniversários de novembro e dezembro.

A diretoria da AMA se renova em 2007
Dia 14 de novembro foi dia de eleições de diretoria da AMA.
As eleições transcorreram num ambiente de muita tranqüilidade.
A Kátia Bercito, mãe do Marcelo, achando importante injetar esperança na nova 
diretoria, conversou com as mães do Cambuci dos períodos da manhã e da tarde, 
com bastante sucesso, tanto que um grupinho de mães e pais se empolgou e aca-
bou contagiando outros, de forma que a diretoria da AMA de 2007 será composta 
da seguinte forma:
Presidente – Brandão, pai do Ciro;
Vice-Presidente – Cristiane, mãe do Matheus;
Diretora de Eventos – Sonia, mãe do Guilherme;
Diretor Financeiro – Cristina, mãe do Bruno;
Diretor de Projetos – Rodrigo, pai do Rafael;
Diretora de Difusão – Viviane, mãe do Marcelo;
1° Diretora de Relações Públicas – Nilvana, mãe da Jaqueline e
2° Diretora de Relações Públicas – Kátia Bercitro, mãe do Marcelo.
Foram também eleitos para o Conselho Fiscal – Carlos, pai do Fernando, e Carlos, 
pai do Lucas, e como suplentes a Irene, mãe da Fernanda, e o Humberto, pai do 
.Jhonata
E para o Conselho Consultivo a Helena, mãe do Dudi.
 A diretoria estatutária vai ser constituída majoritariamente de pais e mães do 
Cambuci; só o presidente e o 2° Diretor de Relações Públicas são um pai e uma 
mãe do sítio. A proposta de aumentar o mandato da diretoria para dois anos não 
foi aprovada, mantendo-se o mandato de um ano.
Desejamos a toda a diretoria muito boa sorte!
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Mudança do  
Call Center

Como anunciado na edição passada 
graças à colaboração de muitos amigos, 
conseguimos fazer a mudança da nossa 

unidade do Call Center 
para a nossa unidade do 
Cambuci, cumprindo os 
prazos estipulados.
Agora em período de 
adaptação, gostaríamos 
de convidar todos os pais 
e associados para darem 
as boas vindas à toda 
equipe.
A nossa sala fica loca-
lizada ao lado da sala de 
cursos.

Ligue (11) 3376-4410, fale com a Inês e 
marque a sua visita, tenho certeza que 
toda a equipe irá receber você de bra-
ços abertos.
Rafael Estefano - rafael@ama.org.br

Meu nome é Eufrasia (Dinha). Sou separada e trabalho como manicure. Eu tinha o Rodolpho 
com 2 anos quando o Victor nasceu, loirinho, lin-
do, de olhos azuis acinzentados. Era uma criança 
linda e risonha. Engatinhou, andou, resmungou 
(“mamá”, “papá”), tudo no tempo certo. Ao saber 
que iria escrever sobre o Victor, de-
cidi que falaria sobre os progressos  
alcançados. Quanto às dificul-
dades, sim, tivemos muitas. Cada 
vez que leio o NdA me identifico 
com as histórias. Quero contar 
como ele é, e como está. Seu jeito 

de ser, em casa, na escola, com a Marlene, psicopedagoga, e a Fernanda, fono-
audióloga. Hoje o Victor está com 7 anos. Ele adora ir ao shopping, assistir 
filmes, ir à piscina (SESI). Adora assistir as vídeo-cassetadas (ele gargalha 
ao ver as pessoas trombarem ou cairem). E também adora desenhar. Sempre 
quer ajudar na cozinha, especialmente quando é para fazer bolo de chocolate. 
Sabe preparar seu próprio leite e sua pipoca no microondas. A cada dia vejo 
seu progresso e sua independência, e fico muito feliz. Quando chama ‘mamãe’, 

ou quando recebo um beijo, ou mesmo 
ganho seu abraço, é maravilhoso. Es-
tes pequenos gestos têm o dom de me fazer esquecer 
tudo (dificuldade, mágoa, preconceito...). Hoje tenho 
a tranqüilidade de saber que meu filho está em mãos 
de excelentes profissionais. O Victor não toma medica-
mento controlado. O seu médico, o Dr César de Morais, 
de Campinas, receitou vitamina B6. Isto ajuda o Victor 
a ter mais concentração. Continuaria a falar do Victor, 
mas também quero agradecer. Agradecer ao meu filho 
Rodolpho, que apesar de seus 9 anos, me ajuda a olhar 
o Victor. Sempre ouço assim: “Corre mãe! Venha ver o 
que o Victor está fazendo!”. Quero agradecer à Angra, 
que me ajuda a olhar os meus baixinhos para que eu 
possa trabalhar. Quero agradecer a Deus por tudo o 
que sou e o que tenho, principalmente, por ter me dado 

meus dois filhos, que são a razão da minha vida. Obrigado Pai!
Dinha. Mãe do Rodolpho e do Victor

Depoimento da mãe do Victor, 7 anos


