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Editorial
“A alma dos diferentes é feita de uma 
luz além. A estrela dos diferentes 
tem moradas deslumbrantes que eles 
guardam para os poucos 
que forem capazes de os 
sentir e entender. Nessas 
moradas estão os maiores 
tesouros da ternura huma-
na. De que só os diferentes 
são capazes.
Não mexa com o amor de 
um diferente. A menos que 
você seja suficientemente forte para 
suportá-lo depois. “
Artur da Távola
      
Amigos,
Encontrei o texto acima no endereço 
da internet http://inclusaobrasil.blog-
spot.com.br/2008/08/autismo-viso-
atual-um-conceito-em.html, procurando 
um artigo sobre autismo, a pedido de 
um amigo que não vejo há muito tempo, 
o Nilton Salvador que me perguntava 
quem havia escrito o artigo.
Ao ler o artigo, cujo título é “Autismo 
– Visão Atual: Um conceito em trans-
formação”, logo reconheci quem seria 
o provável autor. Aliás, pensei, este ar-
tigo só pode ter sido escrito por uma 

pessoa – a Marialice Vatavuk, que 
por telefone, confirmou a autoria.
Mas o fato é que achei lindo o 

texto do Artur 
da Távola e me 
impressionou o 
fato de estar 
junto a um texto 
sobre autismo, 
fato que não se 
comprovou tão 
exato quanto eu 

pensava, pois a frase está ao lado 
de textos sobre variadas deficiên-
cias. A questão é que o texto fala 
da diferença com respeito e talvez 
um quê de admiração, numa época 
em que grande parte das pessoas 
avalia o semelhante comparando-o 
com o conceito estabelecido para a 
definição de um ser humano normal. 
Daqui vou para meu primeiro abraço 
de hoje que vou enviar ao Governa-
dor Geraldo Alckmin que esta se-
mana assinou o decreto cedendo o 
terreno da Vila Ré para uso da AMA 
no tratamento de crianças e jovens 
com autismo.
Meu segundo abraço é para a Cris-
tiane que lutou tanto por este ter-

reno, mostrando que quando que-
remos muito alguma coisa que não 
beneficia somente a nós, consegui-
la é apenas uma questão de tempo.
Quero dar um abraço especial para 
a Fátima, mãe do Pedro da manhã, 
que escreveu o texto e nos enviou 
as fotos da assinatura do decreto.
Um muito obrigado com muito ca-
rinho ao Vladimir, nosso presidente, 
à Paula do “Autismo e Realidade” e 
a todos os profissionais e pais que 
compareceram ao Palácio do Go-
verno para assistir à cerimônia de 
assinatura do decreto.
Obrigada à Luiza Ho, pelo excelente 
projeto da Unidade Vila Ré, como  
trabalho de conclusão de curso de 
arquitetura na FAU.
Um abraço carinhoso a todos os 
amigos que contribuem com tanta 
solidariedade para que o nosso tra-
balho continue e nossa esperança 
não se abale.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br  

A assinatura da cessão do terreno da Vila 
Ré à AMA 
pelo Gov-
e r n a d o r 
Geraldo Al-
ckmin  foi 
r e a l i z a d a 
no dia 
30/10 à 
19:00 hs, 
no Palácio 
do Gov-
erno, e 
contou com 
a presença 
de várias mães de assistidos, bem como 
funcionários e estagiários da AMA, que se 

deslocaram até o evento através de mi-
cro-ônibus cedido pelo 
governador. 
Foi um dia muito es-
pecial, pois presenci-

amos  a concretização de um desejo de 
todos nós, fruto de muita luta. Agora 
vamos arregaçar as mangas  para que 
a nova unidade seja construída o mais 
rápido possível. Parabéns a todos que 

estiveram presentes e aqueles 
que não puderam ir, mas que 
estavam  com certeza, torcen-
do por este desfecho.

Da esquerda para direita: Cristiane Ferreira Eugênio, Geraldo 
Alckmin; Lina Mara Rizzo Battistella e Vladimir Kuhl Teles

Grupo de funcionários, 
pais e colaboradores da 
AMA reunidos para 
foto com o Governador

Assinatura da Cessão de uso do terreno da Vila Ré



 

Aniversariantes  
de Novembro
Aluno         dia

Renato Vilela Medeiros  02
Gabriel de Souza Almeida  03
Gabriel da Silva Miquelim  10
Iña Marcantonio Prando  15
Guilherme Augusto Ribeiro Silva 15
Daymison Neves de Araujo 15
Leonardo Oliveira de Araújo 16
Adriana Aguillar Delgado  17
Vinicius Queiroz Santos  19
Marcelo Aparecido da S. 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

A história do Pedro tem início 
bem antes do seu nascimento. 
Q u a n -
do sua 
i r m ã 
m a i s 
v e l h a 
Bianca 
nasceu, 
e s t a -
va tudo 
c e r t o 
p a r a 
que eu 
fizesse 
laqueadura. Só que na hora da 
cirurgia, desisti, pois senti 
algo estranho que me impedia 
que eu a fizesse. Destino ou 
não, estava eu já me prepa-

rando para receber o meu filho 
Pedro, a “ raspa do tacho”. Após 

uma gravidez 
c o m p l i c a d a , 
porque eu quase 
o perdi, nasce 
Pedro Augusto. 
E o tempo foi 
passando....e 
eis que este 
menino não in-
teragia e nem 
falava. Após 
várias consul-
tas e exames, 

veio o diagnóstico: 
AUTISMO. Meu mun-
do caiu: desespero, angústia e 
medo. Até que vem aquela força de 
reação, que a gente não sabe de 

A História do Pedro
onde e nos impulsiona. Começa 
aí nossa missão. Hoje, este 

mocinho de 9 anos 
tem apresentado 
avanços, graças a 
Deus, e ao carinho  
e  paciência daque-
les que o cercam. 
Agradeço muito a 
AMA (Associação de 
Amigos do Autista) 
que com amor, con-
tribui  visivel-
mente para o seu 
desenvolvimento. E 
peço a todos que 
AMEM , AMEM MUITO 

SEUS AUTISTAS, pois eles são 
anjos que nos tornam pessoas 
melhores.

Antes mesmo de saber se realmente 
poderíamos vir a ter a cessão de uso do 
terreno de 2300 m2, situado à Rua Wadih 
Hatti, 568, a Luiza Ho, irmã do Dudi, fez 
do projeto desta unidade, seu trabalho 
de formatura em arquitetura pela USP, 
na FAU, talvez a mais renomada facul-
dade de arquitetura do país.
O projeto tem uma dificuldade adicio-
nal, porque visa no mesmo prédio ofe-
recer atendimento a crianças e jovens, 
com espaços que possibilitem todas as 
atividades importantes no atendimento 
ao autismo.
Agora, está chegando a hora de arre-
gaçar as mangas e procurar os recursos 
para a construção do prédio.

Projeto do Prédio da Unidade Vila Ré

Como sempre dizemos,  o programa de 
palestras gratuitas  “Meu filho tem Au-
tismo”  é uma das atividades das quais 
mais nos orgulhamos.  Esta palestra  
acontece toda 
ultima segun-
da-feira do 
mês às 18h30 
na nossa Uni-
dade da Luis 
Gama à Rua 
Luis Gama, 
890. 
A próxima e úl-
tima palestra 
do ano, será 
na segunda 
- feira, dia 26 
de Novembro 

com o tema “Comunicação e Autismo” que 
será ministrada por Felipe Giorgi, psicólogo e 
analista do comportamento que trabalha na 
AMA. A entrada é gratuita, bastando levar 1 

kg de alimento. 
Este programa 
acrescenta ao  
interesse e im-
portância do 
tema   uma ex-
celente opor-
tunidade de 
aprender sobre 
autismo e de  
trocar  experiên-
cias com  pais e 
profissionais.

Programa “Meu filho tem autismo” 
palestra de Novembro


