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Editorial
Amigos,
Em 2013 comemoraremos o 30° ani-
versário da AMA. 
Não é pouca coisa. Para o Brandão, para a 
Marisa, a Marli e para mim, foram trinta 
anos de nossas vidas dedicados com muita 
força para que todas as pessoas com au-
tismo tenham direito a uma vida digna. E 
enfatizemos o todas, porque nunca distin-
guimos ou privilegiamos nenhum nível den-
tro de todo o espectro do autismo.
Neste longo percurso de trinta anos, tra-
balhamos muito. O Brandão há 30 anos 
coloca voluntariamente seu Escritório à 
disposição para os assuntos administrati-
vos, contábeis, fiscais e judiciais, o que 
na prática significa que todos estes as-
suntos, desde o começo da AMA, ficaram 
a cargo de seu escritório  que se encar-
regou deles com muita competência, ofe-
recendo-os como uma doação feita para o 
desenvolvimento da AMA.
A Marisa, soube utilizar as suas quali-
dades, ou talvez seu dom,  de conseguir 
coisas incríveis  de todos os graus de 
magnitude, principalmente as de maior 
magnitude.
A Marli foi a nossa Sybil Elgar, trazendo 
todo seu conhecimento e intuição de pro-
fessora montessoriana,  para o desenvol-
vimento com muita qualidade, do trabalho 
da AMA.
Mas além destas pessoas, tivemos amigos 
incríveis a quem devemos todo o nosso 
agradecimento. Impossível lembrar to-
dos, mas vou fazer um grande esforço, pe-
dindo a  quem se sentir esquecido que me 
escreva, porque vou adorar ir completan-
do esta lista de amigos que contribuíram 
para estes 30 anos de história.
Agradecemos ao ator Antonio Fagundes 
que tornou o autismo nacionalmente con-
hecido e aos jornais e emissoras de TV 
que cederam seu espaço de divulgação.
Agradecemos ao Governador Orestes 
Quércia que cedeu em nome do Estado, o 
uso do terreno do Cambuci, ao Instituto 
Credicard que patrocinou a construção do 
prédio da Lavapés e à Sonia Longato Bitar 
que doou o projeto desta Unidade.
Agradecemos a nossos queridos amigos da 
Suecia, à Inger Nilsson, à Gunilla Heijbel, 
à Carina Petersson e à Claudia Martins.
Agradecemos a nossos amigos dos Esta-

dos Unidos, à Meca, Polé e Shawn pelo 
incrível apoio técnico.
Agradecemos à nossa querida volun-
tária Leila Cabariti que nos deu muita 
força durante anos.
Agradecemos postumamente ao Sr. 
Felippe José Crescenti que por tantos 
anos nos ajudou de forma tão gene-
rosa.
Agradecemos ao Dr. Antonio Ermirio 
de Morais por ter-nos socorrido tan-
tas vezes.
Agradecemos ao Miguel Perrotti que 
comemorou conosco nosso vigésimo 
aniversário em grande estilo.
Agradecemos à UNIP que por tantos 
anos nos cedeu seu auditório e à Maria 
Tereza Lindsay e sua equipe de tradu-
toras, pois sempre que precisávamos 
doavam o seu trabalho.
Agradecemos à DURR pela construção 
de parte do prédio em Parelheiros 
e ao arqui-
teto Alberto 
Y o s h i n a g a 
pelo projeto.
A g r a d e c e -
mos à Funda-
ção Elijass 
G l i k sman i s 
pela doa-
ção de nossa 
gráfica da 
Unidade Luis 
Gama.
A g r a d e c e -
mos ao Hos-
pital Cruz 
Azul por 
c e d e r - n o s 
o auditório 
sempre que 
n e c e s s i t a -
mos.
Pela partici-
pação em 2012 agradecemos primei-
ramente ao Governador Geraldo Alck-
min que nos cedeu o uso do terreno da 
Vila Ré.
Agradecemos à Pizzimenti, à  Fame, ao 
Alumínio Fulgor, à Tupan pela doação 
de itens de sua fabricação ou venda,  
ao Colégio Marista Nossa Senhora da 
Glória por sua mobilização em prol da 

AMA.
Agradecemos ao Rafael Bernardon da 
Secretaria de Estado da Saúde pelo 
seu empenho pessoal em prol do de-
senvolvimento dos atendimentos ao 
autismo em nosso estado.
Agradecemos à MCAA e a Ricardo da 
Silva por seus programas de  doação 
mensal  e ao NAC por patrocinar obras 
importantes neste ano.
Agradecemos à Semmler Corretora de 
Seguros Ltda. pela parceria solidária 
“Alianças do Bem”.
Agradecemos ao Rodrigo e à Cintia, 
pais do Rodrigo e aos voluntários de 
digitação de nota fiscal, Rafael Calejo, 
Eduardo Ho, Diego Moço, Mª de Fáti-
ma da S. Souza, Sandra Kazuko Ono, 
Aparecida Constantino da S. Barros, 
Vera Buissa Hernandes, Mara Núbia 
Ferreira.
Agradecemos às pessoas que nos 

doam sistematicamente 
notas fiscais, Wagner 
da Piemonte Calçados, 
Cristina mãe do Bruno,  
Elisa mãe do Pedro, Fu-
gie mãe do Tomás.   
Agradecemos à Fátima 
mãe do Pedro, à Cris-
tina mãe do Bruno e à 
Cristiane Eugênio, mãe 
do Matheus, por seu 
trabalho pela AMA.
Agradecemos ao Sr. 
Francisco Ribeiro 
Magalhães Filho por 
lembrar com tanta ge-
nerosidade de nossa 
Associação há muitos 
anos nesta época, com 
uma ajuda muito bem 
vinda que por várias 
vezes nos chegou como 
um milagre.

Agradecemos a todos os amigos queri-
dos cuja presença e ajuda tem sido 
fundamental para nós.
Feliz Natal e um grande 2013 para to-
dos.

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



 

Aniversariantes  
de Dezembro
Gustavo O. 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
Armando Frascarelli  12
Emerson Oliveira   14
Bernardo Morais Silva  19
Tiago Badra de G. Moreira e Costa 22
Gustavo Morais Santos  26
Vitor Medeiros Veloso  28
Cristiano Eduardo Ramos  29

O livro “Retratos do autismo no Bra-
sil”, escrito pela Helena Ho, a Inês 
Dias, a Meca An-
drade e por mim  
e com a colabo-
ração de vários 
amigos está já na 
fase conclusiva.
A idéia de escre-
ver este livro 
surgiu em 2011, 
quando fomos 
recebidos pelo 
ministro Ale-
xandre Padilha 
e começamos a 
pensar formal-
mente em tudo 
que as pessoas 
com autismo ne-
cessitam para 
poder desenvol-
ver-se e viver dignamente em socie-
dade.
Decidimos então elaborar um ques-
tionário para ser preenchido por ins-
tituições de todo o país. A  entrega 
do questionário preenchido foi a 
inscrição para dois eventos que se 
chamaram “Campanha pelos direi-
tos e pela assistência das pessoas 
com autismo no Brasil” com partici-
pação de pessoas de todo o Brasil.
O livro é dividido em quatro partes 
que aparentemente são indepen-
dentes, mas que se completam. 

A primeira, é a história da AMA de São 
Paulo que foi a primeira associação de 

autismo no Brasil. A se-
gunda parte é a análise 
dos questionários, com 
dados numéricos e de-
clarações a respeito da 
situação e das necessi-
dades de cada asso-
ciação. A terceira parte, 
escrita pela Meca, fala 
a respeito das leis que 
protegem os direitos ao  
tratamento  das pessoas 
com autismo nos Esta-
dos Unidos. Na quarta 
e última parte, também 
escrita pela Meca,  são 
apresentadas  as leis que 
regulamentam naquele 
país as intervenções de 
restrição dos movimen-

tos em caso de crises agressivas, ou seja, 
a contenção física.
Têm nos vindo algumas críticas pela 
escolha dos Estados Unidos como país 
de referência. Fizemos isto, por não ha-
verem  leis equivalentes em nosso país 
e por ter acesso às leis daquele país 
através de nossos amigos, Meca, Polé 
e Shawn, frisando que a falta de leis fra-
giliza muito todos aqueles que fazem um 
trabalho como o nosso.  Há alguns anos 
atrás, uma instituição, após o óbito de um 
interno, foi fechada  pela Vigilância Sani-
tária com a alegação de que a cozinha 
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no Brasil

não atendia os requisitos necessári-
os e nenhum investigação adequada 
ocorreu a respeito do óbito.
Esperamos que este livro contribua 
para a evolução do conhecimento 
sobre o autismo e de técnicas de pro-
moção do desenvolvimento de pes-
soas com autismo, da elaboração de 
leis de proteção das pessoas com 
autismo e das instituições e principal-
mente para a criação de  comissões 
e protocolos de regulamentação, 
avaliação e fiscalização de institu-
ições que trabalham com autismo no 
Brasil.
Ana Maria Serrajordia Ros de Mello

2013 e o livro  “Retratos do autismo no Brasil”

A nossa maior prioridade para 2013 é a 
construção do prédio no terreno cedido 
pelo Governo do Estado na Vila Ré cujo 
projeto inicial foi o trabalho de con-
clusão de curso da arquiteta Luiza Ho, 
irmã do Dudi.
Embora cada ano decidamos  que não 
queremos e nem podemos mais cres-
cer, a necessidade de novas instalações 
é tão grande que sempre acabamos 
sucumbindo e partimos para o que sem-
pre chamamos 
de nosso ultimo 
projeto de ex-
pansão.
Ainda não sabe-
mos exatamente 
como vamos 
conseguir os 
recursos para a 
construção da Unidade Vila Ré. Vamos 
pensar nisto no próximo ano, mas o que 
sabemos é que este projeto é muito mais 
do que necessário e que a colaboração 
de todos vai ser muito importante.

A FAO ou Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação, ele-
geu 2013 como o 
Ano Internacio-
nal da Quinoa. 
Isto ocorreu com 
o objetivo de  
atrair a atenção 
do mundo sobre 
o papel desse 

cultivo originário 
dos Andes, e promover 
a sua produção como 
alternativa nutricio-
nal pela sua grande 
versatilidade. O cul-
tivo da quinoa conse-
gue adaptar-e à seca e 
a diferentes alturas, 
podendo ser uma  al-

ternativa importante para países  
que sofrem com insegurança ali-
mentar. O Diretor Geral da FAO, o 
brasileiro José Graziano, decla-
rou: “A riqueza da quinoa, está 
não apenas nos grãos de coloridas 

2013 e a construção 
da  unidade Vila ré

2013 Ano Internacional da Quinoa
espigas, mas também no conhe-
cimento acumulado pelos povos 

andinos, que preservaram 
suas mui-
tas vari-
edades, 
melhora-
ram seu 
d e s e m -
penho e 
d e s e n -
volveram 

uma gastronomia em t o r n o 
deste cultivo”.


