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Editorial
Amigos,
Este é o último NdA de 2011 e é com 
muita satisfação que constatamos que 
apesar de algumas tristezas, temos 
muito que agradecer em 2011.
Tivemos uma caminhada em Abril que 
foi um marco na história do autismo em 
nosso país e um evento muito importante 
em Novembro.
Tudo o que con-
seguimos re-
alizar, desde 
ensinar uma 
criança peque-
na a emitir a 
primeira pala-
vra, até ensinar 
um adulto muito 
comprometido 
o que é esperar 
sem perder o 
controle, deve-
mos agradecer 
a todos aqueles 
que contribuem 
para que cada 
vez façamos 
melhor o nosso 
trabalho.
Em primeiro lugar estão as Secreta-
rias de Estado da Saúde e da Educação 
que através dos convênios nos permitem 
fazer o nosso trabalho sem que as famí-
lias tenham que gastar um único cen-
tavo.
Também  temos que agradecer a todos 
aqueles pais que voluntariamente tra-
balham pela AMA como o Dr. Brandão 
que é nosso conselheiro em todas as de-
cisões importantes, a Helena, a Marli, a 
Sonia e as mães que estão sempre pron-
tas a ajudar como neste mês em que tra-
balharam com tanta alegria no  Bazar.
É importante reconhecer a solidarie-
dade de empresas como a Fundação 
Elijass Gliksmanis que está nos aju-
dando a montar uma gráfica da qual nos 
orgulhamos muito e que nos permitiu 
contratar um jovem com Síndrome de 
Asperger.
Queria porém destacar a grande im-
portância que têm  para nós, os nossos 

doadores, cuja importância cresce 
nos momentos mais difíceis como o 
que atravessamos agora no final do 
ano quando temos que pagar décimo 
terceiro e férias de nossos fun-
cionários e preparar as instalações 
para receberem as crianças, jovens 
e adultos no próximo ano.

Por isto agrade-
cemos com carinho 
e muito reconheci-
mento, ao mesmo 
tempo em que pe-
dimos que este 
mês acrescentem 
um pouquinho à do-
ação costumeira, 
porque é isto que 
têm permitido que 
há 28 anos con-
sigamos atraves-
sar as barreiras 
e dificuldades que 
separam um ano do 
ano seguinte.
Um grande abra-
ço com carinho e 
agradecimento. 
Feliz Natal e 2012 

repleto de esperanças realizadas e 
sonhos renovados.

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

“O valor das coisas não está no tempo 
que elas duram, mas na intensidade 
com que acontecem. Por isso existem 
momentos inesquecíveis, coisas inex-
plicáveis e pessoas incomparáveis.”
Fernando Sabino
Logo nos primeiros meses deste ano, a 
Marli nos avisou que trabalharia na AMA 
até o meio do ano e que daí em diante 
continuaria prestando serviços, como 
voluntária ou como trabalhadora au-
tônoma.
A Marli e eu trabalhamos juntas durante 
muitos anos, nos quais, pude constatar a 
paixão e competência com que a Marli 
desenvolveu o seu trabalho.
Recentemente alguém me perguntou 
por que não comentei o desligamento 
da Marli no NdA. Não sei. Acho que não 
tinha percebido a extensão do que isto 
significa. Estou encerrando uma fase da 
minha vida e é uma fase que considero 
muito importante.
É claro que a Marli não vai desaparecer, 
mas algo vai mudar e muito porque ape-
sar da frase do Fernando Sabino, foram 
quase vinte anos em que nós duas tra-
balhamos juntas e é pela importância 
destes anos que escrevo estas linhas e 
mando um grande abraço à pessoa ex-
traordinária que é a Marli.
Abraços.
Ana Maria

A despedida da 
Marli

Dezembro foi um mês muito feliz em ma-
téria de doações e por isto agradecemos 
de coração aos queridos amigos que se 
lembraram de nós neste mês.
Agradecemos à Suprisul Informática e à 
Cintia mãe do Rodrigo Ingrevallo, pela 
doação de 8 computadores completos em 
excelente estado que muito vão ajudar-
nos no registro e acompanhamento da 
evolução de nossos assistidos.
Agradecemos ao Núcleo de Ação Dr. Celso 
e novamente à Cintia, pela doação da res-

tauração do Parque da Unidade Lavapés, 
com aplicação de grama sintética e de em-
borrachado.
Agradecemos a todos os doadores que 
entendendo as dificuldades pelas quais 
passamos no final do ano, estão nos aju-
dando.

Agradecimentos



 

Aniversariantes  
de Dezembro
Aluno         dia

O Bazar de Natal da AMA deste 
ano, foi realizado na Unidade 
Teodureto, de 5 a 10 de Dezem-
bro.
O Bazar foi organizado pela 
Sonia, com ajuda e colabora-
ção de um grande número de 
mães e rendeu aproximadamente 
R$ 7.000,00 que serão reverti-
dos para pagamento de aluguel 
e reparos da própria Unidade 
Teodureto.
Dentre as ajudas mais re-
l e v a n t e s 
d e s t a -
camos a da 
Tânia, mãe 
do Ariel, 
e Dona An-
tonia, sua 
mãe, que 
novamente 
t r o u x e r -
am grande 
número de 

doações de um bazar de outra ins-
tituição para a qual 
elas trabalham.
Não podemos deixar de 
citar as Casas Per-
nambucanas do Cambuci 
que colaboram em todos 
os eventos da AMA.
A lista dos agradeci-
mentos é enorme e não 
é possível citar to-
das as pessoas, mas 
não podemos deixar de 

agrade-
cer à 
Semmler 
Correto-
ra de Seguros Ltda. 
pela doação de R$ 
1.000,00.
Dentre as curiosi-
dades, destacamos 
as bijuterias ven-
didas no Bazar, que 
foram todas doadas 

pela ex passista Maria da Pen-
ha Ferreira, 
a Pinah, que 
ficou conhe-
cida por ter 
sido destaque 
da Escola de 
Samba Beija – 
Flor durante 
anos e por ter 
dançado com 
o Príncipe 

Charles, em 
1978, no Pa-
lácio da Ci-
dade, na zona 

Sul do Rio de Janeiro, quando 
o herdeiro do trono britâni-
co fez sua primeira visita ao 
Brasil.

Bazar de Natal

Em  21, 22 e 23 de novembro de 2011 
no Auditório do Hospital Cruz Azul, 
aconteu o nosso Evento Científico de 
2011 -  “I Campanha Nacional pela As-
sistência e pelos Direitos da Pessoa com 
Autismo, XVll Encontro de Amigos pelo 
Autismo” e “ll Jornada da AMA de Análise 
do Comportamento e Desenvolvimento 
Atípico”.
O evento deste ano foi muito interes-
sante porque mais uma vez foi um even-
to gratuito, graças ao apoio da OPAS Or-
ganização Pan-Americana de Saúde.
Somente instituições podiam inscrever-
se no evento e para fazê-lo as institu-
ições tiveram que preencher um ques-

tionário com informações detalhadas 
sobre a instituição e sobre as condições 
do atendimento do autis-
mo em suas imediações. 
As informações contidas 
nos questionários serão 
transformadas em um 
livro que nos ajudará a 
ter uma idéia da situação 
em que se encontra o 
atendimento ao autismo 
em nosso país.
Algumas instituições 
apresentaram-se no ter-
ceiro dia do evento, mostrando o seu tra-
balho. Nesta apresentação constatamos 

que a AMA é um modelo de organização 
que a maioria das instituições segue e 

que a grande maioria das 
instituições de autismo do 
Brasil enfrenta problemas 
financeiros graves.
O evento durou 22 horas e 
contou com a participação 
de 125 pessoas que vie-
ram de estados localizados 
nas cinco regiões brasilei-
ras, entre eles Amazonas, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Goiás, Brasília, Rio de Janei-

ro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

Evento Cientifico de 2011

Gustavo Ol Batista dos Santos 01
Alexandre Garcia da Araújo 03
Lucas Callegaretto Franchini 05
Marcelo Pinheiro Bastos  06
Nicolas Figueiredo Lima  07
Ingrid de Jesus Santos  10
Tiago Lucas Bertolini de Omena 11
Emerson Oliveira   14
Miguel da Silva Dantas  19
Gustavo Morais Santos  26
Vitor Medeiros Veloso  28
Cristiano Eduardo Ramos  29

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!


