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Editorial
Amigos,
Por mais que a AMA continue crescendo, 
não param de chegar pais desesperados 
suplicando atendimento para seus fi-
lhos.
Nada dá mais tristeza que ter que negar 
atendimento a um pequenininho de três 
anos, porque sabemos o quanto ele pode 
ganhar ao ser atendido logo.
Por isto, apesar de termos decidi-
do parar de crescer inúmeras vezes, 
acabamos sempre adiando esta decisão 
para um pouquinho mais tarde. Então 
reconsideramos e voltamos a pensar em 
crescer.
Agora estamos tentando conseguir a 
doação de um imóvel que pertence à 
Prefeitura e fica na Rua Otto de Alen-
car, 230. Este imóvel está parcialmente 
ocupado pela Policia Militar do Estado 
de São Paulo,11º BPMM – 2ª Cia PM, mas 
sabemos que em breve vão transferir-
se totalmente para um prédio na Rua 
Pires da Mota.
Neste imóvel poderíamos dar atendi-
mento a um número muito maior de cri-
anças e também, por ser um conjunto 
de prédios diferentes em um terreno 
grande, teríamos espaço adequado para 
atender jovens com autismo e compro-
metimento de moderado a grave.
Enquanto aguardamos o novo imóvel, 
abrimos uma nova unidade, em uma casa 
alugada, na Rua Teodureto Souto, para 
os jovens com autismo e comprometi-
mento de moderado a grave.
Faz tempo que não precisávamos tanto 
pedir ajuda como hoje. Precisamos da 
ajuda de quem possa colaborar para 
conseguir o imóvel e também precisamos 
de uma contribuição financeira mensal 
que pode ser pequena, mas é importante 
que seja fixa, para permitir-nos manter 
o crescimento. Juntas, estas duas coi-
sas vão ajudar a algo muito necessário 
e importante que é dar oportunidade de 
desenvolvimento a estas crianças tão 
pequenininhas que batem à nossa porta 
e hoje não temos mais como atender.
Vou começar minha lista de abraços de 
hoje, abraçando meu neto, Felipe que 

dia 13 de abril completou um aninho 
de vida.
Um abraço 
muito carin-
hoso ao se-
nhor Flávio 
Roque, pai 
do Gustavo, 
que está 
doentinho, 
mas mesmo 
assim está 
organizan-
do a 17ª. 
Taça AMA 
de Golf.
Um grande 
abraço para o Cel. João Rogério Fe-
lizardo pela gentileza com que cedeu 
o auditório do Hospital Cruz Azul 
para a realização do XV Encontro de 
Amigos pelo Autismo.
Um grande abraço à Paola mãe do 
Lorenzo e assídua leitora deste NdA 
e a todas as mães que tão mereci-
damente são homenageadas no mês 
de maio.
Um grande abraço a todos.

Ana Maria S. Ros de Mello
anamaria@ama.org.br

Continua em 2009 o programa de 
palestras que foi um grande 

sucesso em 
2008.
São pa-
lestras a-
bertas para 
todos os 
pais sobre 
temas de 
grande in-
teresse. 
O título da 

próxima 
palestra é 
“Prevenção 
e problemas 
de compor-

tamento”.
A palestrante (psicóloga Gisele 
Cremasco, Analista do Compor-
tamento) falará sobre preven-
ção de problemas de comporta-
mento em pacientes com autismo 
e estratégias para minimizar 
comportamentos inadequados e 
maximizar comportamentos ade-
quados, melhorando a qualidade 
de vida das famílias e pessoas 
com autismo.
Esta palestra será dia 1° de 
junho às 18h30min como sempre, 
à Rua Luís Gama, 890.

Meu filho tem autismo

O Encontro de 2009 será dias 9, 10 e 
11 de outubro próximos, sendo que 
nos dias 9 e 10 teremos um curso bási-
co de PECS ministrado por Anne Hoff-
man e Jill Waegenaere que fazem par-
te da equipe da Pyramid Educational 
Consultants (www.pecs.com) que é a 
equipe dos criadores do PECS.
Para quem não sabe, PECS é a sigla 
de Picture Exchange Communication 
System ou, em português, Sistema de 
Comunicação por Troca de Figuras, e 
é um método para o desenvolvimento 
da comunicação expressiva, inclusive 
a espontânea, de pessoas com autis-
mo, que vem sendo utilizado com óti-
mos resultados em todo o mundo.

O dia 11 será dedicado a um ciclo de 
palestras e mesas redondas, todas 
com temas relacionados à comunica-
ção de pessoas com autismo.
Estas palestras terão a participação 
de pessoas ilustres como a Dra. Jacy 
Perissinoto da Universidade Federal 
de São Paulo, o Caio Miguel, pesqui-
sador brasileiro trabalhando na Ca-
lifórnia (EUA) e a Meca Andrade que 
também é brasileira e trabalha com 
autismo no NECC New England Cen-
ter for Children em Boston (EUA).
O evento será para no máximo de 120 
pessoas, por uma questão de aprovei-
tamento, e acontecerá no auditório 
do Hospital Cruz Azul, Av Lins de Vas-
concelos, 356 no Cambuci.
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A AMA abriu uma nova unidade no 
Cambuci.
É a unidade Teodureto à Rua Teo-
dureto Souto, 145, que está abrindo 
as portas para dar atendimento aqui 
no Cambuci, a jovens com autismo de 
moderado a grave.
A unidade começou com 4 salas. 
Duas na parte da manhã e duas à 
tarde, com capacidade total de até 24 
assistidos.
Este trabalho envolve muita respon-
sabilidade e a preparação para iniciá-
lo é muito grande.
Temos que preocupar-nos com o de-

senvolvimento do potencial de pessoas 
que tem dificuldades em aprender, mas 
que se apoiadas através de um método es-
pecializado de ensino, podem atingir um 
grau de desenvolvimento e capacidade de 
sociabilização muito maior que se deixa-
das à própria sorte.
O trabalho está no início e por isso ain-
da não conseguimos convidar ninguém 
a visitá-lo, mas queremos enfatizar a im-
portância da colaboração dos amigos, 
mesmo que pequenininha, porque é um 
trabalho difícil e especializado, mas muito 
gratificante

Nova unidade Teodureto Souto

A AMA está iniciando um novo ciclo 
de palestras, estas dirigidas a pessoas 

com Síndrome de 
Asperger e seus fa-
miliares.
Cada palestra deste 
ciclo terá o foco 
voltado para um dos 
projetos desenvolvi-
dos pela AMA para 
a pessoa com Sín-
drome de Asperger e 
sua família.
A primeira palestra 
do ciclo será dia 18 
de maio às 14h na 
unidade Luis Gama 
à Rua Luis Gama 
890.

O titulo desta palestra será “Projeto de 
Informática: Um curso para pessoas 
com Síndrome de Asperger”.

Síndrome de Asperger – o 
indivíduo, a família e a 

AMA

Lucas da Silva Araújo
Olá, eu me chamo Verônica e 
meu esposo, Edimilson. Temos dois 
filhos que são especiais: a Patrícia 
e o Lucas.
O Lucas foi uma experiência na 
minha vida; tive uma gestação 
ótima, ele nasceu de 9 meses com 
4,350 Kg e 53 cm. Os meses foram 
passando e percebemos que o 
Lucas não falava, não gostava de 
brincar com as outras crianças e 
etc. Com 2 anos de idade, levei ele 
no médico, que falou que o Lucas 
tinha algum problema, e então fo-
mos fazer todos os exames. Demo-
rou muito a saber que ele era autis-
ta, mais ou menos uns 4 anos. Então 
ficamos muito chocados com a 
notícia, porque já tínhamos outra 
filha especial e agora o Lucas. Meu 
esposo entrou até em depressão, 
mas o tempo foi passando e fomos 
superando esse trauma. Hoje, o Lu-
cas é a nossa alegria, pois só o fato 
dele estar melhorando é a coisa 
mais linda 
que uma 
mãe pode 
ter.
Com 6 anos 
ele entrou na 
AMA, através 
do curso que 
ele fez aqui 
mesmo na 
AMA. Ele 
c o n v e r s o u 
com a Marli 
e a Márcia, 
fizemos o 
teste e 4 meses após o teste ele 
entrou na escola na unidade La-
vapés. Fiquei muito feliz mesmo por 
ele ter entrado, pois era muito difícil 
sair com o Lucas, ele fazia muita 

birra, se jogava no chão, não aceitava 
o não e nem as rotinas. Hoje posso dizer 
que ele melhorou muito mesmo. Con-
seguimos sair com ele, pegar ônibus e ir 

ao shopping e até em casa de paren-
tes e amigos. Posso dizer com todas as 
letras que estou muito feliz, pois cada 
dia vejo que fazendo as coisas com 

amor e carinho se consegue 
todas as coisas.
O Lucas é muito iluminado 
por Deus, pois tenho certeza 
que ele vai conseguir supe-
rar os obstáculos. Amo muito 
ele e que ele seja muito feliz, 
porque ele é minha vida e a 
irmã dele também.
Ter dois filhos especiais é uma 
experiência muito grande, 
principalmente com 2 defi-
ciências diferentes e a cada 
dia é um obstáculo, mais pos-
so dizer hoje que estou feliz 

porque só o fato deles estarem melho-
rando vale qualquer sacrifício.

Um abraço Verônica

Alunos e funcionários da  FIAP reuni-
ram-se num gesto solidário para ar-
recadar alimentos a serem distribuí-
dos para 17 instituições, entre elas a 
AMA.
Coube à AMA receber aproximada-
mente 432kg de alimentos sendo 
157kg de arroz, 84kg de feijão, 13 kg 
de leite em pó e muito mais.
A FIAP-Faculdade de Informática e Ad-
ministração Paulista, fica na Av. Lins 
de Vasconcelos, 1.222 e quem quiser 
mais informações sobre esta facul-
dade pode visitar o site www.fiap.
com.br

Agradecimento aos alunos e fun-
cionários da FIAP


