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Editorial
Amigos,
Comemora-se em Novembro o dia inter-
nacional do Homem, o dia Nacional da 
Cultura, o dia Nacional da Consciência 
Negra, o aniversário da proclamação da 
República, o dia da Bandeira e em al-
guns países o dia da Gratidão.
O Dia da Gratidão 
ou dia da Ação de 
Graças, na quarta 
quinta-feira do mês 
de Novembro, foi 
instituído oficial-
mente como feriado 
nos Estados Unidos 
em 1939, pelo então 
presidente Franklin 
Delano Roosevelt.
Este feriado origi-
nalmente foi uma 
festa de agradeci-
mento pela boa co-
lheita do outono de-
pois de um inverno 
rigoroso e atualmente é considerado 
um feriado religioso.
No Brasil, o presidente Gaspar Dutra 
instituiu o Dia Nacional de Ação de Gra-
ças, através da lei 787, de 27 de agosto 
de 1947, por sugestão do embaixador 

Joaquim Nabuco, entusiasmado com 
as comemorações que vira em 1909, 
na Catedral de São Patrício, quan-
do embaixador em Washington. Em 
1966, a lei 5110 estabeleceu que em 
nosso país, a comemoração de Ação 
de Graças se daria na quarta quinta-

feira de novem-
bro.
O fato é que 
no Brasil esta 
data não é fe-
riado e a maio-
ria das pessoas 
a desconhece 
totalmente.
Em clima de 
g r a t i d ã o , 
agradeço ini-
cialmente a nos-
sos voluntários 
de digitação 
da Nota Fiscal 
Paulista e aos 

queridos amigos que recolhem e nos 
trazem as notas fiscais.
Não poderia deixar de enviar um 
forte abraço para as minhas queri-
das companheiras no processo de 
composição do livro “Retratos do 

Autismo no Brasil” e à Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência que tão 
gentilmente o patrocinou.
Um abraço ao casal Marcelo e Dé-
bora, com o agradecimento pelo belo 
gesto e nossos votos de muitos e 
muitos anos de felicidade.
Quero também transmitir nosso 
agradecimento ao Mauro Alves que 
está colaborando na manutenção 
dos computadores da AMA.
E quero transmitir um agradecimen-
to de todos nós ao Flavio Nicastro 
que está nos doando a implantação 
de um RP, ou um sistema de gestão, 
aqui na AMA, que vai facilitar muito 
o controle financeiro nesta nossa 
fase de crescimento e profissiona-
lização.
Finalmente, quero mandar um a-
braço e todo nosso agradecimento 
aos doadores que mantém a luz da 
nossa esperança sempre acesa e 
brilhante.

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

O idealizador do Marco da Paz é o italiano 
Gaetano Brancati Luigi, que viveu a violência 
da Segunda Guerra Mundial e teve a idéia de 
criar o monumento como uma forma de va-
lorizar a paz que não encontrava na Europa 
no início da década de 40.
Em 1999, foi erguido no “Pateo do Collegio” 
em São Paulo o primeiro dos monumentos 
do Marco da Paz, e contou com a colabora-
ção da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP). O segundo, por sua vez, foi construído 
no Bairro da Lapa. O modelo do Monumento 
atravessa fronteiras e está sendo divulgado 
pelo mundo inteiro, transformando-se até 
em troféu de jogos olímpicos.
Com o sucesso já consagrado do Marco da 
Paz, a ACSP - Associação Comercial de São 
Paulo através de seu idealizador o Sr. Gaeta-

no Brancati Luigi e sua 15 Distritais, ho-
menageiam com a réplica do Marco 
da Paz, pessoas que se destacam 
pela sua atuação no trabalho de 
ação social e pela construção da cul-
tura de paz no mundo.
Os professores da parceria da AMA 
com o CAISM Philippe Pinel, Luiz 
Fernando Henrique e Tatiane Taísa 
Santos Costa, receberam em “Sessão 
Solene alusiva ao Dia do Professor”,  
na Câmara Municipal de São Paulo, 
em 22 de Outubro, o troféu “Marco 
da Paz”, por indicação da Associa-
ção Comercial de São Paulo - Dis-
trital Noroeste, representada pelo 
seu Diretor Superintendente Valnoy 
Pereira Paixão.

Prêmio marco da Paz



 
Aniversariantes  
de Novembro

O livro, RETRATOS DO AUTISMO NO BRA-
SIL foi lançado oficialmente em Brasília 
no dia 16 de Outubro 
e na Marisa entregou 
oficialmente um ex-
emplar para a presi-
denta Dilma no dia 23 
de Outubro.
O livro é uma mo-
desta contribuição de 
quatro mulheres para 
tentar elaborar um 
retrato do que foi, do 
que é e ao menos um 
pouquinho do que 
deveria ser o tratamento do autismo no 
Brasil.
O livro, patrocinado pela SNPD – Secre-

taria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, inicialmente veio 

atrelado a dois eventos científicos 
gratuitos, através dos quais tentamos 
ao mesmo tempo colher informações 
e distribuir conhecimento.
O livro tem um pouco da história da 
AMA, a primeira associação de autis-
mo do país, um resumo das respos-
tas obtidas através de questionários 
enviados às várias associações de 
autismo no Brasil, e um breve relato 
como questões semelhantes são re-
solvidas nos Estados Unidos.
O livro não teria sido possível sem o 

conhecimento e experiência internacional 
da Meca, sem a capacidade de juntar pes-
soas da Helena e sem a capacidade intelec-

RETRATOS DO AUTISMO NO BRASIL
tual e de trabalho da Inês. Mas não po-
demos esquecer das contribuições da 
Marisa e de seu brilhante desempenho 
como distribuidora do livro.
O livro está disponível para download 
no site da AMA, www.ama.org.br e no 
da ABRA www.autismo.org.br.

Presidente Dilma e a conselheira da AMA, Marisa Furia Silva

Duas vezes ao ano a AMA pode resgatar o retorno 
vindo da Nota Fiscal Paulista, em Abril e Outubro. 
Neste mês de Outubro comemoramos o resgate de 
R$ 10.773,00.
Os cupons são coletados em 
alguns comércios da região 
ou trazidos por algumas mães 
ou amigos.
De Janeiro a Junho 2013 

digitamos 54.600 cupons 
com uma média mensal: 
9.100 cupons digitados 
por 9 voluntários de di-

Nota Fiscal Paulista
gitação, sendo, 6 mães voluntárias  - A Sandra, 
a Marlene, a Fátima, a Silvia , Aparecida e Sueli 
e  três jovens da AMA, o: Jefferson, o Dudi e o 

Rafael. A todos, o nosso 
muito obrigado.
A digitação ocorre todos 
os dias pela manhã ou 
a tarde, cada digitador 
digita uma vez por se-
mana, por cerca de uma 
hora e meia.
Se alguém quiser ser 
voluntário de digitação, 
precisa ter cadastro 

prévio no sistema de NF Paulista e ter o cadas-
tro de acesso realizado pela AMA.

O casal Marcelo Marques Sellan e Dé-
bora Ferreira Sellan comemorou 25 
anos de um feliz casamento.
O Marcelo e a Débora são um casal 
muito simpático e generoso que optou  
em dividir a sua felicidade com a AMA.
Marcelo e Débora pediram aos convi-
dados da festa de comemoração de 
suas BODAS DE PRATA que trocassem 
o presente para eles por uma doação 
para a AMA.
Nós todos da AMA 
agradecemos de 
coração a Marcelo 
e Débora e a seus 
convidados, espe-
rando poder re-
ceber sua visita e 
desejando a todos 
muita felicidade.

Presente de Bodas 
de Prata

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
Adriano Hess Corrêa Bento 17
Vinicius Queiroz Santos  19
Marcelo A. da Silva 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

Câncer – Prevenir é a melhor 
solução

Próxima palestra do programa de 
palestras  da AMA “Meu Filho Tem 

Autismo”. Dia 21 de Novembro próximo às 8h30m e às 
13h30m acontecerão as palestras com Paulo 
Aleixo e equipe do Hospital A.C. Camargo 
para pais, amigos e profissionais da AMA, 
no auditório da unidade Luis Gama, como 
parte da campanha de prevenção de câncer. 
O comparecimento de todos é muito impor-
tante.


