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Editorial
Amigos,
Chegamos ao mês de novembro, o mês em 
que acontecem as eleições da nova direto-
ria, arrumamos as prestações de contas, 
renovamos convênios, nos preparamos para 
o pagamento do décimo terceiro salário e 
férias dos funcionários e planejamos o 
próximo ano. Enfim, trabalhamos muito.
Este ano, além de tudo isto, estamos lan-
çando um novo site e organizando um even-
to de âmbito nacional que vai contribuir 
muito para avaliar a situação do autismo 
em nosso país e para propor medidas que 
possam ajudar a melhorar a condição de 
crianças, jovens e adultos com autismo e 
seus familiares.
Neste mês, mais que em qualquer outro, 
sentimos que precisamos de nossos co-
laboradores e que qualquer possibilidade 
de ajuda é muito, mas muito, importante 
para nós.
Por isto, o meu primeiro agradecimento de 
hoje é para os nossos queridos associados 
que estão ao nosso lado e cuja ajuda ali-
menta a nossa esperança e nossa capaci-
dade de trabalhar pelas crianças, jovens e 
adultos com autismo e suas famílias.
Quero também aproveitar este momento 
para agradecer aos voluntários que estão 
nos ajudando no cadastro das Notas Fis-
cais, cujos benefícios vamos receber a 
partir de Abril do ano que vêm, mas que 
com certeza vão reverter em uma ajuda 
muito importante ao nosso trabalho. Ime-
diatamente após o inicio da chegada dos 
benefícios, notificaremos o resultado em 
detalhes. Aguardem.
Quero transmitir também o agradecimen-
to de todos nós, aos membros da diretoria 
que estão deixando o cargo, muito espe-
cialmente à Sonia, pelos dois anos de dedi-
cação e trabalho como nossa presidente.
Desejo que a diretoria eleita tenha muita 
sorte e determinação em seu mandato, 
porque o trabalho é bonito e muito impor-
tante.
Finalmente quero fazer um apelo a todos 
os nossos amigos, para que participem da 
forma que puderem para que mais uma vez 
possamos realizar juntos esta travessia 
de final de ano, que é difícil, mas é sempre 
uma grande experiência de solidariedade.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Dias 21, 22 e 23 de novembro aconte-
cerá no Auditório do Hospital Cruz Azul, 
situado á Rua Lins de Vasconcelos, 356, 
o Evento da Campanha Nacional pela 
Assistência e pelos Direitos da Pessoa 
com Autismo
Este evento, contará com o apoio do 
Ministério da Saúde o que permitirá 
que Instituições de autismo de todo o 
país possam enviar representantes gra-
tuitamente.
O evento foi cuidadosamente pensado 
para contribuir com informações muito 
importantes para todas as Instituições 
presentes. 

No primeiro dia do evento serão aborda-
das nas palestras, questões técnicas, no 
segundo dia, o foco será organizacional 
e no terceiro dia, associações de todas 
as regiões do país, apresentarão o seu 
trabalho às outras e poderão participar 
de uma rica troca de experiências.
As inscrições para o evento já estão 
encerradas, mas ainda dá tempo de 
inscrever-se nos cursos dos dias 19 e 20 
de Novembro na Unidade Luis Gama, 
que serão imperdíveis.
Maiores informações no site da AMA, 
www.ama.org.br.

Evento da Campanha Nacional pela As-
sistência e pelos Direitos da Pessoa com 

Autismo

No dia 3 deste mês, realizamos a 
eleição da diretoria para o próxi-
mo mandato.
Por primeira vez, uma diretoria 
nossa será composta em sua 
maioria por homens e felizmente 
teremos um equilíbrio entre pais 
do Cambuci e de Parelheiros.
O presidente eleito é o Vladimir 
Kuhl Teles, pai do Elias da Unida-
de Luis Gama.
Os outros membros da diretoria 
são o Sr. Manuel pai do Ricardo 
de Parelheiros, a Elisa mãe do 
Pedro da Unidade Luis Gama, o 
Sr. Carlos pai do Lucas de Pare-
lheiros e  o Carlos pai do Fer-

nando também de Parelheiros. 
A Danielle mãe da Rafaela da 
Lavapés fará parte do Conselho 
Fiscal.
Lembramos ainda que pelo esta-
tuto da AMA, sócios fundadores 
e ex-presidentes fazem parte do 
conselho consultivo para pre-
servar a associação e assegurar 
que mesmo com mudanças, que 
sempre são saudáveis, não se 
perca o espírito inicial de res-
ponsabilidade no trabalho, so-
lidariedade entre as famílias e 
interesse pelo conhecimento e 
divulgação de informações.

Eleições da Diretoria para o exercício de 
2012 e 2013



 

Aniversariantes  
de Novembro
Aluno         dia

Renato Vilela Medeiros  02
Gabriel de Souza Almeida  03
Gabriel da Silva Miquelim  10
Guilherme Augusto Ribeiro Silva 15
Daymison Neves de Araujo 15
Leonardo Oliveira de Araújo 16
Adriana Aguillar Delgado  17
Vinicius Queiroz Santos  19
Marcelo Ap. da Silva Santos 20
Carlos Roberto da Silva  21
Felipe Loppo Cardoso  21
Moisés Luiz Soares Pereira 24
Allan Giordano Carneiro  27
Aislom Ferreira de Amorim 29

Livro “Retrato do Autismo no 
Brasil – 2011”

O evento da “Campanha pelos 
Direitos e pela Assistência 
das Pessoas com Autismo”, 
como dissemos, será um even-
to orientado para reunir ins-
tituições de autismo de todo 
o Brasil e recebeu este nome 
porque será o primeiro passo 
para a elaboração do projeto 
da “Campanha pelos Direitos e 
pela Assistência das Pessoas 
com Autismo” que deverá ser 
desenvolvida em 2012.
A  AMA e a ABRA elabora-
ram um questionário para 
ser respondido pelo maior 

número possível de institu-
ições brasileiras e que já está 
sendo respondido e tabulado 
pelas voluntárias Helena Ho 
e Inês Dias. Todos os dados 
resultantes das respostas 
obtidas, serão compilados no 
livro “Retrato do Autismo no 
Brasil – 2011” e transforma-
dos em informações a serem 
distribuídas e em propostas 
para serem apresentadas ao 
Governo.

Retrato do Autismo 

no Brasil em 2011

Proposta inicial da Capa do livro:

Ciclo de Palestras “Meu Filho 
tem Autismo” - Última palestra 

do ano - 28 de novembro.


