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Editorial
Amigos,
Peço desculpas porque a nossa inten-
ção era publicar o NdA todos os meses, 
meta que infelizmente não conseguimos 
cumprir, mas estamos aqui correndo 
para tentar diminuir a nossa falta.
Inicio contando que a partir do mês de 
maio vou diminuir os dias em que tra-
balho na AMA para ir afastando-me aos 
poucos. Este é um processo que envolve 
muita dor, mas que é necessário para ir 
deixando mais espaço para os que vão 
dar continuidade a este trabalho. 
Como diz Fernando Pessoa - “Há um 
tempo em que é preciso abandonar 
as roupas usadas, que já tem a forma 
do nosso corpo, e esquecer os nossos 
caminhos, que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo da traves-
sia: e, se não ousarmos fazê-la, tere-
mos ficado, para sempre, à margem de 
nós mesmos.”
Começo agradecendo em nome de to-
dos nós  à Fundação Elijass Gliksmanis 
e a Dona Marlene que doaram a nossa 
gráfica e sua complementação permi-
tindo que comecemos a produzir produ-
tos que até agora tínhamos que mandar 
fazer fora.
Um agradecimento muito carinhoso à 
Rafaela Reis e a toda a equipe da WM-
cCann que está fazendo uma campanha 

para ser veiculada em revistas, ci-
nema e TV para divulgar o autismo e 
o trabalho da AMA.
Um muito obrigado grande também 
ao São Paulo Golf Club e ao Sr. Fla-
vio Roque, pai do Gustavo do sitio, 
que mais uma vez vão promover a 
Taça AMA de Golf que alem de ser 
um evento de muito prestígio ajuda 
financeiramente a AMA há muitos 
anos.
Um grande beijo pra Carla que de-
pois de quase vinte anos de trabalho 
conosco precisou deixar-nos por 
motivos familiares e saiu tão triste 
que não se despediu de ninguém e 
nos pediu que transmitíssemos a to-
dos o seu grande carinho e a triste-
za por deixar-nos depois de tanto 
tempo.
Finalmente queria dar os parabéns 
à organização dos Estados Unidos 
“Autism Speaks” que no dia 2 de 
abril, “Dia Mundial da Consciência 
do Autismo” iluminou o Empire State 
Building para mostrar à cidade de 
Nova York que o autismo existe e 
merece o apoio que necessita.

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

Autism Speaks
Autism Speaks foi fundada em Fe-
vereiro de 2005 por Bob e Suzanne 
Wright avós de uma criança com 
autismo. Desde então foi crescendo 
e tornando-se a maior organização 
dos Estados Unidos dedicada à ciên-
cia e à defesa da causa do autismo. 
Esta organização atua financiando 
a pesquisa das causas, prevenção, 
tratamentos e da cura do autismo, 
implementando o crescimento da 
consciência dos Transtornos do Espe-
ctro do Autismo e defendendo as ne-
cessidades das pessoas com autismo e 
seus familiares. 
No seu site www.autismspeaks.org, 
eles descrevem assim a sua missão:
“A nossa missão é mudar o futuro de 
todos os que lutam com os transtor-
nos do espectro do autismo.
Estamos dedicados ao financiamento 
da pesquisa biomédica global sobre 
as causas, prevenção, tratamentos e 
cura para o autismo, à sensibilização 
da opinião pública para o autismo e 
seus efeitos sobre os indivíduos, famí-
lias e sociedade, e a trazer esperança 
a todos os que lidam com as dificul-
dades deste  transtorno. Estamos 
empenhados em levantar os fundos 
necessários para apoiar estes objeti-
vos.
Queremos ajudar a comunidade do 
autismo a tornar-se uma voz forte 
para instar o governo e o setor pri-
vado a ouvir nossas preocupações 
e tomar medidas para resolver ur-
gentemente esta crise de saúde glo-
bal. É nossa firme convicção que, tra-
balhando juntos, vamos encontrar as 
peças perdidas do quebra-cabeça. 
Autism speaks. É hora de ouvir.”

O Encontro deste ano foi agendado inicial-
mente para 9 e 10 de julho de 2010, mas per-
cebemos a tempo que dia 11 será a final da 
Copa do Mundo, razão pela qual o evento foi 
re-agendado para os dias 15 e 16  de julho, 
sempre no Auditório do Hospital Cruz Azul – 
Av. Lins de Vasconcelos, 356
Teremos a participação de profissionais de 
primeira linha tanto do Brasil como do ex-
terior, como a médica psiquiatra Sueca Lena 
Nylander da Suécia que é também mãe de 
um jovem com autismo e a médica psiquiatra 
brasileira Rosa Magaly que vêm de um giro 
pela Europa visitando instituições de autismo 

em vários países e vai contar neste evento 
todas as novidades que viu durante este 
mês de viagem.
Pelo tema e pelos palestrantes, este vai 
ser um evento que realmente vai valer a 
pena.
No dia 30/04 foi a data limite do primeiro 
prazo de pagamento com desconto. Tive-
mos nesse dia um número bem represen-
tativo de inscrições, por isso, para quem 
ainda não se inscreveu, fique atento, pois 
as vagas são limitadas e estão próximas 
de chegar o fim.

 “Ficam os associados da AMA - Associação de 
Amigos do Autista convocados, na forma do 
artigo 13,I do Estatuto a comparecerem à As-
sembléia Geral  Ordinária a ser realizada no 
dia 18/05/2010 às 08,30 horas, em primeira 
convocação e às 9,00 com qualquer número, 
em sua sede social na Rua Lavapés, 1123 a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
1)   Convalidação e aprovação das contas de 
01/01/2009 até 31./12/2009;
4)  Outros assuntos de interesse social;
 São Paulo, 22 de Abril de 2010.
A DIREÇÃO”
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Aniversariantes  
de Maio
Aluno         dia

John Alan Vidigal da Silva  03
Giulia Naldoni Novaes  03
Thabata de Almeida  05
Matheus Sakaguti Leal  06
Renan Tsuyoshi Sato  10
João Marcelo Souza da Silva 11
João Marcel de Souza da Silva 11
André Vinícius França Silva 11
Vinícius Luiz Trivilin Silva  15
Diego Lopes Gomes  20
Thiago Costa Nunes  20
Ciro Marcus Paulo Brandão 25
Mariana Cappelano Casacchi 28
Vinicius de Oliveira Campos 30

Carta do Guto
Meu nome é Augusto carinhosamente 
me chamam de Guto, hoje tenho 
11 anos e 3 meses sou autista, 
minha maior dificuldade é a co-
municação com o mundo (não con-

sigo falar). 
Sou adotivo, 
fui deixado 
num abrigo 
para ter a 
chance de so-
breviver. Um 
dia recebi a 
visita de um 
casal Ruth e 
Augustinho, 

trocamos olhares ternos e nos 
escolhemos mutuamente, na espe-
rança de sermos felizes nos uni-
mos. Ao chegar em meu novo lar, 
encontrei uma irmãzinha de 1 ano 
e meio chamada Thamires (tam-
bém adotiva) uma graça! Senti-
mos que ali começava a 
trajetória de uma nova 
vida cheia de harmonia e 
amor. Meus novos pais me 
aceitaram com tanto com 
tanto amor e carinho, 
que  a mamãe Ruth que 
não conseguia engravi-
dar, ficou grávida 3 meses de-
pois, e uma nova irmãzinha  em 
breve faria parte de nossas vi-
das.
Meus pais estavam eufóricos, 
mas tinham muitas expectativas 
a meu respeito, pois os meses se 

passavam e eu não me desenvolvia a 
contento. Certa ocasião com 10 me-
ses internado com pneumonia, (meus 
pais foram alertados que eu tinha 
uma hipotomia muito grande e apre-
sentava ADNPM atraso no desenvolvi-
mento neuro psicocomotor). A partir  
de então começou uma corrida con-
tra o tempo e vários tratamentos 
tiveram início. Nesta época chegou 
minha irmãzinha Thais gordinha e 
pequena, meus pais estavam tristes 
pois ela trouxe consigo a Síndrome 
de Down e seus agravantes . Desde 
então a luta tem sido grande, com 
fé em Deus, ajuda de amigos e fa-
miliares, fomos nos desenvolvendo, 
pequenos mais significantes progres-
sos e conquistas fazem parte da nos-
sa história. Até uma nova irmãzinha 
(Raquel) saudável,veio abrilhantar 
nossas vidas.
Hoje sou mais feliz pois freqüento 

a escola AMA Parelhei-
ros onde sou bem aceito e 
amado por todos. Aprendi 
uma porção de coisinhas 
importantes que me tor-
nam ocupado, útil e fe-
liz. Mamãe fez o curso e 
aprendeu o trabalho e em 

casa também faço muitas coisas le-
gais. Não consigo expressar e dizer 
o que sinto, mas o coração da mamãe 
fala por mim.
Agradecemos o carinho e atenção de 
todos.
Guto e Mamãe

Graças à campanha de Março a AMA ganhou da Fundação Elijass Gliksmanis a 
doação necessária para a complementação da gráfica.
Estamos desenvolvendo o projeto da reprodução do CD - AUTISMO Você sabe o 
que é? - distribuído gratuitamente pela AMA.
Para não precisar pagar uma empresa e poder reproduzir o CD em nossa gráfica 
estamos dividindo as atividades necessárias à produção do CD em passos que 
possam ser desempenhados por assistidos com autismo de todos os níveis de 
comprometimento.
Depois de detalhado o processo, começaremos a capacitação dos meninos e as-
sim que a produção se inicie daremos um CD de presente a cada doador como 
mostra de agradecimento.
A reprodução deste CD é o primeiro passo de uma série de projetos que serão 
desenvolvidos na nossa gráfica, como por exemplo também a reprodução da 
cartilha “Autismo - Guia Prático”, que atualmente está em sua sexta edição.
Em breve poderemos colocar a gráfica à disposição para ser visitada pelas pes-
soas que quiserem aprender a respeito deste lindo projeto e a todos os nossos 
doadores que quiserem visitá-lo.

CD - Autismo, você sabe o que é?Encarte do CD - Autismo, você sabe o que é?

Gráfica da AMA 

A Paola mãe do Lorenzo trabalhou 
incansavelmente e a McCann está ela-
borando uma campanha de divulga-
ção do autismo e da AMA.
A McCann no passado produziu diver-
sas campanhas para a AMA, mas com 
o tempo as coisas foram mudando e 
a equipe com a qual nos relacionáva-
mos já não trabalha mais lá.
Por isto, foi tão importante a insistên-
cia da Paola que conseguiu convencer 
a nova equipe de que vale a pena re-
tomar esta amizade e dirigir um pouco 
de sua criatividade para um trabalho 
social.
A campanha que esta jovem equipe 
está criando envolve texto e filme e, 
portanto poderá ser divulgada através 
de revistas, TV e cinema.
Campanhas como esta trazem dire-
tamente três grandes benefícios:        
oferecer informação para que pais 
possam procurar ajuda mais cedo, in-
formar profissionais incentivando-os 
a procurar conhecimento e lembrar à 
sociedade que autismo existe e ainda 
precisa de muita ajuda.
Uma campanha deste porte  realizada 
por uma Agencia da magnitude da 
McCann é muito importante e deve 
ser comemorada. 
Aliás a  McCann e a W Brasil, a empre-
sa de Washington Olivetto, a partir do 
mês de maio vão fundir-se, surgindo 
desta fusão a WMcCann, que será uma 
das maiores empresas de publicidade 
do nosso país.

Ana Maria Serrajordia Ros de Mello

Campanha McCann 
de divulgação do 

Autismo


