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Editorial
Amigos,
Este NdA de primavera vem com uma 
história muito especial. A história do 
Alex, o menino da capa do livrinho “AU-
TISMO Guia Prático”.
Na época da capa 
do livro, há doze 
anos, Alex tinha 
pouco mais que 
dois anos de idade 
e passou conosco 
um ano e pouco e 
logo em seguida 
mudou-se com a 
família para Ma-
drid.
A sua evolução na 
AMA tinha sido 
impressionante e por isto, tínhamos 
grande interesse em saber como ele 
estava hoje, já adolescente,  e por isto 
ficamos muito contentes quando a Te-
resa, sua mãe, se dispôs a contar um 
pouquinho sobre ele para o nosso NdA. 
O “AUTISMO Guia Prático” foi escrito 
por mim no ano 2000, diagramado pela 

Teresa mãe do Alex e ilustrado com 
desenhos do Dudi que hoje trabalha 
na gráfica da AMA  junto com o 
Jefferson, imprimindo entre outras 
coisas muito importantes o próprio 

livrinho, para 
que possa ser 
distribuído gra-
tuitamente pela 
AMA e servir 
de apoio a mui-
tas famílias. O 
livrinho também 
está  disponível 
para download 
no site da AMA.
Assim, quero 
começar abra-

çando muito fortemente a Teresa, 
o Alex, Daniel seu irmão e seu pai 
Diego, desejando que um dia voltem 
ao Brasil mesmo que seja apenas 
para uma visita.
Quero agradecer mais uma vez à 
Fundação Elijass Gliksmaniss que 
doou a gráfica da AMA.

As dificuldades encontradas pelas famílias de 
pessoas com autismo são inúmeras e algumas 
estão relacionadas à participação em festas, 
shoppings e parques. Essas dificuldades são 
relatadas por inúmeros pais com filhos assis-
tidos na AMA. Desde o ano passado começa-
mos a ensinar habilidades como esperar, 
pedir, auto cuidado (comer sozinho, limpar-
se, fazer xixi no banheiro) para crianças de 
2 a 5 anos que freqüentam a AMA com o 
intuito de que suas famílias possam freqüen-
tar e terem condições de enfrentar as dificul-
dades de ir a restaurantes, supermercados, 
feiras etc., com seus filhos. No dia 29/08/2012 
fizemos uma avaliação com nossas crianças 
de 2 a 5 anos em uma lanchonete. Planeja-
mos com a proprietária do estabelecimento 
Nova Estoril nossa visita. Ficamos muito 
agradecidos com toda receptividade e car-
inho que fomos recebidos. Registramos em 
vídeo toda a avaliação e levamos os mate-
riais de registro e suporte de cada criança. 

Uma das atividades mais importantes da 
AMA é o programa de palestras gratuitas  
“Meu filho tem Autismo” que acontece 
toda ultima segunda-feira do mês às 

18h30 na nossa Uni-
dade da Luis Gama à 
Rua Luis Gama, 890. 
A próxima palestra será 
na segunda - feira, dia 
24 de Setembro com 
o tema “Sexualidade e 
Autismo” que será mi-
nistrada pela psiquiatra 
Dra. Rosa Magaly Mo-
rais. A entrada é gra-
tuita, bastando levar 
1 kg de alimento. Este 

programa acrescenta ao  interesse e im-
portância do tema   uma excelente opor-
tunidade de aprender sobre autismo e 
de  troca de  experiências entre  pais e 
profissionais.

Um grande abraço também para o 
promotor Julio Cesar Botelho e para 
a defensora Dra. Renata, desejando 
que eles continuem trabalhando pela 
dignidade das pessoas com autismo 
e seus familiares.
Um grande abraço para o enge-
nheiro Glauco Pontes Magnavita 
que sempre está disposto a nos aju-
dar na elaboração de plantas e nas 
questões de registro dos imóveis na 
Prefeitura.
Um abraço muito grande aos amigos 
José Luis Borsuk e à Simone Costa 
Luetz.
E um abraço muito especial a todos 
os queridos doadores da AMA cuja 
ajuda é muito importante e nos ali-
menta de esperança.

Um grande abraço a todos.
Ana Maria
a n a m a r i a @ a m a . o r g . b r

Ficamos felizes com os resultados, espe-
ramos demonstrar que com organização 
e planejamento é possível desenvolver 
habilidades necessárias para que pessoas 
com au-
t i s m o 
pos sam 
c a d a 
vez mais 
partic i-
par da 
rotina e 
das ati-
vidades 
de lazer 
de suas 
famílias. 
Continuemos acreditando e nos organi-
zando! Obrigado.

Passeios dos pequenos CiClo de palestras



 

Aniversariantes  
de Setembro
Aluno         dia
Vicente Matsuo   03
Diogo Santos de Oliveira  04
Rodrigo I. Cardeal Oganauskas 05
Alcebíades M. Moraes de Lucas 07
William Yuji Odawara Shin  07
Lucas de O.Guimarães Ohara 07
Tomás Yukio Tateishi Okuma 11
Igor Paolo dos Santos Gouveia 13
Anna B.da Silva de Azevedo Aroca 15
Carlos Alef Andrade de Oliveira 15
Alexandre Barros Oliveira  15
Julia Ferraz Leo   21
Nicollas Miguel dos Santos 23
Bruce Tetsuhiro Tsutsumi  23
Rafael M. Calejo Pinto  24
Fernando Barros do Nascimento 25
Tiago Albiero Rodrigues  26
Cassio Coutinho dos Santos 30

Alejandro foi um bebê muito 
calmo, chorava pouco e sorria 
muito. À medida em que foi cre-
scendo foi ficando cada vez 
mais evidente que ele não imi-
tava, não apontava com o dedo, 
sabia de cor 
os números 
dos botões 
do elevador 
antes mesmo 
de falar.”Que 
menino inteli-
gente!” Os 
vizinhos me 
diziam.
Perto dos 
dois anos 
de idade ele 
pronunciou 
a primeira 
palavra que 
foi “passa-
porte”. De-
morou muito 
até falar corretamente e 
aprendia através de ecolalias 
e repetições.
Alejandro foi um menino via-
jante, nasceu em Santiago de 
Chile, depois morou conosco 
em Buenos Aires na Argentina 
até quase os dois anos de idade 
e depois mudamos para São 
Paulo, aonde descobrimos que 
Alejandro tinha autismo.
Graças ao carinho e à ajuda de 
duas grandes pessoas, Ana Ma-
ria e Marli, eu pude suportar 
os dias que se seguem ao do 
grande golpe que é descobrir 

que um filho tem problemas. Elas 
também me transmitiram muita for-
ça e me ensinaram a trabalhar ati-
va e positivamente com meu filho. 
Me senti muito acolhida por elas 
e por toda a equipe da AMA e por 

isto, serei eternamente 
agradecida.
Depois do Brasil veio 
a Espanha e uma época 
muito dura para mim e 
para meu filho, pois ain-
da que em teoria esteja 
tudo muito organizado 
no que diz respeito à e-
ducação, se você tiver 
um filho deficiente, 
cabe a você encontrar 
um local adequado 
para ele e isto 
não é tarefa 
fácil. 
Digamos que a 
peregrinação 
terminou em 

2008, exatamente no dia 
em que Alex foi admitido 
em uma escola que em-
bora de ensino regular, 
tem salas especiais para 
crianças com TGD que 
funcionam bem (algo 
difícil, pois é um sistema 
novo aqui na Espanha). A entrada 
nesta escola que é bastante espe-
cializada em inclusão, aliada ao 
fato de Alex ter também iniciado 
um tratamento medicamentoso, 
fizeram com que o rumo e a atitude 
dele mudassem drasticamente 
para melhor..

Desde então, houveram altos 
e baixos e o fato é que a gente 
sempre se pergunta se está fa-
zendo o melhor e se o que esta-
mos fazendo é suficiente. Ale-
jandro passou por uma época 
de crises neste ultimo ano, por 
ser um menino muito sensível 
a mudanças e por perder uma 
de suas professoras que era 
também uma de suas figuras de 
referência o que aliado às mu-
danças em seu corpo p e l a  
entrada na puber- d a d e 
detonou grande nervosismo 
manifestado através do TOC 
(transtorno obsessivo com-
pulsivo).
Estamos trabalhando de várias 

formas para 
que ele me-
lhore e te-
nho certeza 
de que en-
contraremos 
o caminho 
como acon-
teceu nas ou-
tras vezes.
Hoje, Alex 
tem 14 anos 
de idade, seu 
corpo está 

em pleno desenvolvimento e a 
sua cabeça em uma tremenda 
confusão.
Não sei o que o futuro lhe 
reserva, mas espero poder 
ajudá-lo a desenvolver todo 
seu potencial e fazer todo o 
possível para que seja feliz 
...Como todas as mães fazemos.

A História de Alejandro

Registramos duas visitas 
muito ilustres no mês de A-
gosto. 
A visita à Unidade do Cam-
buci do promotor Julio Cesar 
Botelho no dia 29 de agosto 
e no dia 30, na Unidade Pare-
lheiros da defensora Renata 
Flores Tybiriça. Ambos estão 
muito engajados trabalhando 
pelos direitos das pessoas 
com autismo em nosso país.
A Dra. Renata é a responsá-
vel pela cartilha “Direitos 
das pessoas com autismo”, 
disponívelna aba de download 
do site da AMA WWW.ama.org.
br e também  na AMA para dis-
tribuição gratuita

Visitas ilustres


