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Editorial
Amigos,
Mais uma vez estamos colocando um 
número do NdA atrasado e por isto, com 
ele, colocamos um pedido de desculpas a 
nossos leitores.
Tentando conseguir a compreensão de 
nossos leitores, podemos apenas dizer a 
nosso favor que até aqui, o ano de 2010 
foi difícil e tumultuado desde seu iní-
cio.
Neste ano pela primeira vez recebemos 
com atraso, pagamentos que costumei-
ramente nos chegavam com rigorosa 
regularidade e tivemos que resolver 
uma sucessão de intermináveis peque-
nos problemas.
Esperamos que atravessando a frontei-
ra do meio do ano tudo se tranqüilize 
e possamos voltar a editar os nossos 
NdAs mensalmente.
É com muita alegria que passo para uma 
grande lista de agradecimentos a co-
laboradores muito queridos, alguns re-
centes e outros que nos apóiam e dão 
força há muitos anos.
Hoje, em nome de todos nós da AMA, 
gostaria de agradecer inicialmente a 
todo o pessoal do São Paulo Golf Club 
que mesmo com o afastamento do Sr. 
Flavio Roque, manteve mais esta edição 
da Taça AMA de Golf. Um grande abra-
ço para esta equipe composta por  Ro-
naldo de Matos, João P. Landin, Samuel 
Ferreira, Odete Barbosa de Oliveira e 
o Roberto Mangabeira e aos doadores 
dos prêmios do evento, Roberto Garcia 
da Kalunga,  Lilly Schoner  e Luciano Ta-
dini .
Aproveito para dar os parabéns para 
meus quatro filhos que fazem a-
niversário no final de junho e no mês de 
julho. Parabéns Pedro, Mariana, João 
Fernando e Guilherme e obrigada por 
tantas alegrias.
Gostaria também de expressar o 
agradecimento de todos à Vereadora 
Mara Gabrili, pelo seu empenho, e ao Dr. 
Fausto De Sanctis da 6ª. Vara Federal 
Criminal por reverter uma pena na do-
ação de um Fiat Doblô para a AMA, o 
que acontecerá neste mês de Julho.

Agradecemos também de todo cora-
ção ao querido Otavio Sisternes que 
está nos ajudando com toda sua ex-
periência a organizar uma inesquecí-
vel, divertida e muito solidária Tarde 
entre Amigos.
A lista de colaboradores que estão 
contribuindo com surpresas, gulosei-
mas e prendas que vão trazer diver-
timento e alegria a todos os 
participantes da nossa Tar-
de entre Amigos está au-
mentando tanto, que vamos 
ter que enviar um agradeci-
mento enorme e generaliza-
do a todos. 
Quero finalmente pedir a 
todos os nossos amigos que 
nos dêem a alegria de vê-los 
divertindo-se e ajudando a 
AMA, neste evento que tem 
tudo para ficar em nossa 
história, esta Tarde entre 
Amigos que acontecerá no 
mês em que a AMA completa 
27 anos.
Um grande abraço a todos,
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Nos dias 15 e 16 de julho vamos re-
alizar, o XVI Encontro de Amigos 
pelo Autismo – Envelhecimento e 
Autismo.

Estamos comemo-
rando a venda com 
um mês de ante-
cedência de todas 
as inscrições para 
o evento.
Este evento vai 
tratar de um as-
sunto que até o 
momento ainda 
não foi discutido, 
mas cuja discussão 
se torna cada dia 
mais urgente, que 
é o que fazer para 
propiciar um en-

velhecimento com o máximo possível 
de qualidade de vida.

X V I 

Local: Auditório do Hospital Cruz Azul
Av. Lins de Vasconcelos, 356 - Vila Mariana - São Paulo - SP

Encontro de Amigos pelo Autismo

Mais informações em www.ama.org.br ou 11 3376-4400.

TEMA: 

Dias 15 e 16 de Julho de 2010

O Envelhecimento e o Autismo 

O Autismo Infantil chegou à Maturidade, 
mas nem todos perceberam.

Palestras e Debates com Profissionais do Brasil e do Exterior.

Inscrição de Painéis até o dia 15 de Maio.

XVl Encontro de Amigos pelo 
Autismo

Envelhecimento e Autismo

Dia 29 de agosto das 14h às 
18h na Igreja Nossa Senho-
ra do Carmo, à Rua Brás Cu-
bas, 163 a AMA vai promover 
uma gostosa TARDE ENTRE AMI-
GOS para ajudar a custear as 
despesas da Unidade Teo-
dureto.
Como todos sabem, a Uni-
dade Teodureto atende 
jovens com autismo mo-
derado e severo, e para 
não deixar os meninos sem 
atendimento, um grupo de 
pais alugaram a casa aonde 
funciona esta unidade. Este 
aluguel está representando 
um peso quase impossível de 
ser suportado pela AMA.
Comovidas com a situação, al-
gumas mães de todas as uni-

dades da AMA resolveram aju-
dar organizando uma divertida 
e gostosa TARDE ENTRE AMIGOS. 
Convidamos você a participar 
deste evento, entrando em 
contato com a Bianca ou Inês 

pelo telefone 3376-4400 
e doando R$ 30,00 para a 
Unidade Teodureto. Esta 
doação vai representar 
uma grande ajuda. Com 
isto você terá direito a 
tomar conosco um apeti-
toso lanche e a concor-

rer a valiosos prêmios, entre 
eles uma TV 42´´, um note-
book, uma jóia, um aparelho 
de jantar e várias prendas 
como torradeiras, juicers e 
produtos de beleza.

TARDE ENTRE AMIGOS



 

Aniversariantes  
de Julho
Aluno         dia

Kevin Cesar Romario de Assis 02
Guilherme S. Rocha de Mello 02
Fábio Pessuti de Oliveira  08
Rafael Iwata Espindola  12
Tatiana Gomes Cerimelli  12
Matheus Aparecido de Moraes 13
Igor Bitencourt Silva  16
Felipe da Silva Gomes Bispo 19
Edgard Felipe Werder Silva Souza 22
Alexandre H. P Campos da Cruz 26
Adriano Hess Corrêa Bento 26
João Pedro de Lima Bessa  27

A cada edição do Notícias dos Amigos, 
contamos a história de uma pessoa com 
autismo, geralmente através do relato de 
uma mãe.
Para esta edição de julho, em vez disso, 
queremos lhes contar a história de Santos 
Dumont, considerado o pai da aviação. 
Essa escolha foi selecionada não só por ele 
ter sido um gênio, precursor da aviação, 
mas também porque ele nasceu 
em julho (mesmo mês dessa 
edição do Nda) e por fim por ele 
ter sido citado na reportagem 
do site do Doutor Dráuzio Varel-
la (http://www.drauziovarella.
com.br/ExibirConteudo/1360/
autismo-ii/pagina3/rituais) 
como uma pessoa que apre-
sentava característica típicas de 
uma pessoa com autismo.
História de Santos Dumont:
Nascido em Palmira – MG (hoje Santos 
Dumont – MG), a 20 de julho  de 1873, foi 
um engenheiro – apesar de não ter tido 
formação acadêmica  nessa área – e pio-
neiro da aviação. Herdeiro de uma família 
de  cafeicultores prósperos, interessava-se 
pela engenharia e logo adolescente  pôde 
pilotar as locomotivas da fazenda de seu 
pai, devidamente autorizado.  Também 
ajudava na manutenção das máquinas de 
café e da máquina  de costura de sua mãe. 
Analisando o funcionamento das máqui-
nas a vapor,  das engrenagens e a trans-
missão das polias, aprendeu a lidar com 
equipamentos  mecânicos. Seus avós pa-
ternos eram franceses e ele pôde se dedi-
car  aos estudos da ciência e da mecânica 
vivendo em Paris. Ao contrário  de outros 
aeronautas da época, deixava suas pesqui-
sas como domínio  público e sem registrar 
patentes. Ele foi o primeiro a decolar a bor-
do de um avião, impulsionado por um mo-
tor aeronáutico, apesar de alguns países 
considerarem os Irmãos Wright como os 
inventores do avião,  por uma decolagem 
ocorrida em 17 de dezembro de 1903. San-
tos Dumont  foi o primeiro a cumprir um 
circuito pré-estabelecido sob testemunho  

oficial de especialistas, jornalistas e da popula-
ção parisiense. Em  23 de outubro de 1906, voou 
cerca de 60 metros e a uma altura de 2 a  3 me-
tros com seu 14 Bis, no Campo de Bagatelle em 
Paris. Menos de um  mês depois, repetiu o feito 
e, diante de uma multidão de testemunhas,  
percorreu 220 metros a uma altura de 6 me-
tros. O vôo do 14-Bis foi  o primeiro verificado 
pelo Aeroclube da França de um aparelho mais  

pesado que o ar na Europa, 
e possivelmente a primeira 
demonstração  pública de 
um veículo levantando vôo 
por seus próprios meios, sem  
ser catapultado. O 14 Bis 
teve uma decolagem auto-
propelida e, por isso,  Santos 
Dumont é considerado por 
parte da comunidade cientí-
fica e aeronáutica  e princi-

palmente em seu país de origem, o Brasil, como 
o pai da aviação.  Recebeu vários prêmios e con-
decorações, inclusive do Aeroclube da  França 
.Com o tempo, Dumont passou a sofrer de es-
clerose múltipla,  o que só piorou ao ver seu in-
vento ser utilizado pelas tropas alemãs  durante 
a primeira guerra mundial. Finalmente, quando 
já havia retornado  ao Brasil, deu fim a própria 
vida em Guarujá – SP, a 23 de 
julho  de 1932, possivelmente 
devido a uma angústia pro-
funda causada por ver  aviões 
em combate sobrevoando o 
Guarujá, durante a revolução 
constitucionalista  de 1932, 
em que o estado de São Paulo 
se levantou contra o governo  
revolucionário de Getúlio 
Vargas. (baseado em http://
pt.shvoong.com/internet-
and-technologies/368737-bi-
ografia-santos-dumont-1873-1932/)
Trecho da reportagem do Dr Dráuzio Varella
“Drauzio - O autista de bom rendimento pode 
apresentar características de genialidade?
José Salomão Schwartzman - Costumo dizer 
que a diferenciação entre o autista de bom ren-
dimento e o gênio é muito pouco precisa. Não 
pretendo fazer um diagnóstico à distância, mas 

há alguns exemplos que vale a pena men-
cionar. Provavelmente, Mozart tinha um 
distúrbio de desenvolvimento que é típico 
dos portadores da síndrome de Asperger. 
Ele compôs a primeira obra importante aos 
cinco anos, o que é maravilhoso, mas não é 
normal. Além disso, tinha enormes dificul-
dades de relacionamento. Seu casamento 
foi um desastre e seu comportamento era 
absolutamente inadequado. Se analisar-
mos a vida de Santos Dumont, veremos que 
era um indivíduo isolado, com pouquíssi-
mo relacionamento social e, como a maio-
ria dos autistas, vestia sempre o mesmo 
tipo de roupa. Aliás, os autistas costumam 
manter a rotina de forma absolutamente 
rígida. Conheço alguns que usam a mesma 
calça jeans durante cinco anos.”

A história de Santos Dumont

A Subprefeitura de Parelheiros está 
mais presente do que nunca.
O subprefeito, Abílio José Mendes 
Gomes esteve no 
sitio visitando-nos, 
preocupou-se e ime-
diatamente resolveu 
o problema que a 
rua Henrique Reim-
berg apresentava há 
muito tempo, ofere-
cendo risco a nossos 
assistidos e aos moradores da região.
A rua que se encontrava em estado 
precário, agora está muito melhor.

O Subprefeito comoveu-se também com a 
situação de nosso trator, que está há meses 
quebrado e inoperante, prometendo envi-

dar esforços para recuperá-lo 
através da ajuda de pessoas 
solidarias da comunidade.
Estamos muito contentes 
e esperançosos de ver um 
subprefeito preocupado com 
questões sociais importantes 
e gostaríamos de transmitir a 
ele e a suas simpáticas asses-

soras Monica e Kétima todo o nosso sin-
cero agradecimento.

Agradecimentos à Subprefeitura de Parelheiros

Dia 15 de maio passado aconteceu 
a tradicional Taça AMA de Golf no 
São Paulo Golf Clube.
O Sr. Flavio Roque, pai do Gustavo 
Roque e que tradicionalmente organizava 

este evento, com 
alguns problemas 
de saúde, este 
ano não con-
seguiu participar 
da organização, 
razão pela qual 
este evento teve a 
organização do Sr. 
Roberto Manga-
beira.
A Sonia e a Elisa, 

mães do Guilherme e do Pedro estiveram no 
local e ficaram admiradas com a beleza do 
clube e o nível de solidariedade dos organiza-
dores e participantes do evento.

Taça AMA de Golfe

Da esq para dir: Elisa, Mauro Paes de Almeida, Sônia Nardi, Antônio João Abdalla Filho e Fernando Braga


