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Editorial
Amigos,
O mês de abril foi um mês de muito tra-
balho e esperança.
No dia 1° de Abril tivemos a II CAMI-
NHADA CORRIDA  organizada pela As-
sociação Autismo & Realidade.
No dia 2 de Abril, o dia Mundial pela 
Conscientização sobre o autismo, tive-
mos um evento muito emocionante aos 
pés do Cristo Redentor no Rio de Janei-
ro culminando com a iluminação do Cristo 
com luz azul. Este evento foi organizado 
em conjunto pela Associação Autismo 
& Realidade conjuntamente com mais 5 
associações do Rio de Janeiro. 
Nos dias  3, 4 e 5 tivemos dois cursos 
muito importantes ministrados em nos-
sa Unidade Luis Gama.
Dias 6 e 7 aconteceu o evento da Cam-
panha pela Assistência e pelos Direitos 
da Pessoa com Autismo foi um sucesso,  

apesar de todas as dificuldades ine-
rentes ao tipo de convenio que fize-
mos para financiar o evento.
Agora, a Inês Dias, a Helena Ho e 
eu,  estamos recolhendo questio-
nários e depoimentos de instituições 
e famílias brasileiras, para escrever 
o livro “Retrato do Autismo no Bra-
sil”. Através deste livro queremos  
mostrar a todos o  quanto há ainda 
por fazer pelo autismo em nosso 
país.
Quero lembrar a todos que o pro-
grama de palestras gratuitas “Meu 
filho tem autismo”, que acontece 
toda última segunda-feira do mês às 
18h30m na Rua Luis Gama, 890, em 
Maio será no dia 28 de Maio com o 
tema  “Inclusão  Escolar” ministrado 
pelo psicólogo Daniel Fonteles.
Meu primeiro abraço vai pra Meca 

Andrade desejando que ela faça um 
excelente trabalho na AMA e re-
solva vir morar definitivamente em 
nosso país.
Um forte abraço para a Dra. Renata 
Tibiryça pelo seu empenho em de-
fesa das pessoas com autismo.
Nosso agradecimento de coração ao 
Hospital Cruz Azul que nos cedeu o 
auditório com tanta gentileza e tam-
bém  à Greendsound  equipamentos 
que nos apóia sempre e nos doou re-
centemente um microfone sem fio.
Finalmente um grande abraço aos 
doadores que são o nosso grande 
apoio e nossa fonte de energia.

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

O parquinho da Unidade Lavapés  da AMA está  de cara nova
As crianças da Unidade Lavapés estão muito 
mais felizes e aproveitam muito melhor seu 
horário de  recreio graças à ajuda dos ami-

gos do Núcleo de Ação Dr. Celso que nos 
d o a r a m 
a grama 

sintética, 
o piso 
e m b o r -
rachado 
e o caste-
lo me-
d i e v a l , 
sem falar 
n o v o 
p o r t ã o 
colocado 
na Luis 
G a m a 
para dar 
a c e s s o 
à Uni-
dade Lavapés, sem precisar passar por 
desníveis ou escadas e portanto confe-
riu acessibilidade a esta Unidade.
Mas voltando ao parquinho, temos que 
dizer que dá gosto de ver e ouvir as cri-
anças brincando no horário do recreio. 
Agora as crianças podem brincar sem 
medo de estragar a grama natural que 
tem também o seu espaço e pode ser 

conservada sem estragar  as brincadei-
ras das crianças. Por falar em 
grama natural, queremos tam-
bém agradecer à Tropical Cen-
ter que nas férias de janeiro nos 
doou o trabalho de uma equipe 
super eficiente que veio cuidar 
com muito carinho dos nossos 
jardins.
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Evento da Campanha Nacional pela Assistência e pelos Direitos da Pessoa com Autismo
XVIII Encontro de Amigos pelo Autismo

Dias 6 e 7 de Abril realizamos estes impor-
tantes eventos, mais uma vez no Auditório 
do Hospital Cruz Azul, que nos cedeu as 
suas confortáveis instalações como sem-
pre com solidariedade e gentileza.
Este evento,  alem de gratuito, ajudou com 
hospedagem a grande parte dos partici-
pantes de outros estados, mas o principal 
foi que abordou uma gama enorme de 
assuntos que consideramos de interesse 
de todas as associações.
A Defensora Publica Renata Flores Tibyriçá 
discorreu sobre a associação civil pública 

que tantos direitos deu às pessoas com autis-
mo do Estado de São Paulo. O professor Mar-
celo Estraviz falou sobre captação de recursos 
e a Meca Andrade, a psicóloga brasileira que 
trabalhou por mais de 15 anos em uma das 
maiores instituições de autismo nos Estados 
Unidos, abordou  vários temas relacionados a 
metodologias de trabalho, ética e prevenção 
de acidentes.
O evento teve uma excelente avaliação, sendo 
considerado excelente e bom pela maioria e 
ruim por 8% das pessoas que entregaram a 
avaliação que apontaram a organização e o 

lanche como os pontos fracos do evento.
Não vamos comentar sobre o lanche, mas 
sobre a organização deste evento deve-
mos dizer que ela foi um pouco prejudi-
cada por ter que seguir regras e padrões 
muito diferentes dos que utilizamos em 
eventos anteriores, isto por ser o primeiro 
evento realizado com recursos do SICONV 
que é o Sistema de Convênios do Governo 
Federal.

John Alan Vidigal da Silva  03
Giulia Naldoni Novaes  03
Thabata de Almeida  05
Matheus Sakaguti Leal  06
Renan Tsuyoshi Sato  10
Isaque de Moraes Cavalcante 11
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

Como doar no site do banco Bradesco
Uma excelente notícia para você que é 
correntista do Bradesco e deseja colabo-
rar com o nosso trabalho é que é muito 
fácil fazer a sua doação independente 
do valor a ser doado.
Basta seguir as instruções abaixo que 
são muito simples. A sua ajuda fará uma 
grande diferença.
No site do Banco Bradesco, após entrar 
com os dados de sua conta realize os 
seguintes procedimentos:
1. Clique em “Transferências”
2. Clique em “Doações para Enti-
dades Beneficentes: Realizar Doação”
3. Escolha enrte doação simples 
ou programada (que implica em doa-
ções regulares com débito automático).
4. Clique em cima do símbolo da 
AMA: 

Se tiver escolhido doação simples:

5. Escolha a conta (corrente ou 
poupança) que deseja que o valor seja debi-
tado, digite o valor da doação que deseja 
efetuar, e em seguida em avançar.
6. Digite as demais senhas requeridas 
e clique em concluir.
Se tiver escolhido doação programa-

da:

5. Escolha o dia a ser realizado o dé-
bito.
6. Escolha a data da primeira doação.
7. Escolha o valor da doação mensal 
que deseja efetuar.
8. Digite o prazo que deseja continuar 
doando (número de meses ou indetermina-
do), e em seguida em avançar.
9. Digite as demais senhas requeridas 
e clique em concluir.

A maioria dos leitores já ouviu falar na 
Meca Andrade, mas para quem ainda 
não a conhece, vamos apresentá-la. A 
Meca é brasileira, psicóloga pela PUC de 
São Paulo, concluiu o mestrado e está na 
fase final do doutorado nos Estados Uni-
dos.
A Meca veio para o evento da Campanha 
e decidiu ficar para dar sua contribuição 
ao Brasil com a sua respeitável experiên-
cia de mais de quinze anos em uma das 
maiores instituições de autismo dos Es-
tados Unidos o NECC New England Cen-
ter for Children.
A assessoria da Meca foi contratada pela 
AMA por dois meses para aprimorar o tra-
balho na Unidade de Parelheiros. A Meca 
está indo diariamente àquela unidade 
e quando já tiver elaborado o planeja-
mento de seu trabalho, convidaremos os 
pais para ouvirem sobre os detalhes de 
seu trabalho.
A Meca fica no Brasil até 16 de junho, mas 
se tudo correr como esperamos, ela vol-
tará para fazer a sua mudança definitiva 
para nosso país enriquecendo não só o 
trabalho da AMA, mas o trabalho de uma 
grande maioria de instituições brasileiras 
que tratam de autismo.

Recente decisão do CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária -, garante que 
deficientes físicos, visuais, intelectuais, e autistas poderão comprar carros novos mais 
baratos, com a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
A medida, que passa a valer a partir de janeiro de 2013, beneficia não só as pessoas com 
deficiência com autonomia para dirigir (que já possuem desconto), mas também repre-
sentantes legais, desde que o valor do veículo com impostos não ultrapasse R$ 70 mil.
Publicado no Diário Oficial da União de 9 de abril, o Convênio ICMS 38, afirma que 
“ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo 
quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou 
profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal”.
Além disso, o adquirente não pode ter débitos para com a Fazenda Pública Estadual ou 
Distrital e o veículo deverá ser adquirido e registrado no Departamento de Trânsito do 
Estado – DETRAN, em nome da pessoa com deficiência.
Caso o veículo seja transferido dentro do período de dois anos a uma pessoa que não 
teria o mesmo benefício, o comprador deverá recolher o tributo devido. Após dois anos, 
a transferência fica livre.
Para ter direito ao desconto, a pessoa com deficiência ou seu representante deve apre-
sentar os seguintes documentos em uma unidade da Secretaria de Fazenda:
- Laudo médico que comprova o tipo de deficiência;
- Comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial para fazer frente aos gastos 
com a aquisição e a manutenção do veículo a ser adquirido;
- Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Comprovante de residência;
- Cópia da CNH de todos os condutores autorizados (no máximo três);
- Documento que comprove a representação legal, se for o caso.
A medida iguala a isenção do ICMS à isenção já em vigor do IPI. 
Para saber mais sobre o IPI: http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/IsenI-
piDefFisico/IsenIpiDefiFisicoLeia.htm

Pessoas com deficiência que não dirigem terão isenção de ICMS para com-
prar carros novos

O trabalho da Meca 
Andrade na AMA


