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Amigos,
2014 começou com um grande número de
acontecimentos e de projetos e é por esta
razão que demoramos tanto em entregar o
primeiro numero de NdA do ano.
Começamos o mês de Abril plantando
uma árvore em frente ao nosso prédio
na Lavapés. A árvore é um dos temas
simbólicos mais ricos e mais difundidos,
pois é o símbolo da vida em perpétua
evolução em comunicação com três níveis
- o nível subterrâneo, através de suas
raízes; a superfície da terra, através de
seu tronco; e as alturas, por meio de seus
galhos superiores e de seu cimo. Por isto, a
árvore é um símbolo de esperança.
Esperança sempre foi o nosso maior
combustível e em termos de esperança,
Abril para nós é o mês mais importante do
ano, pois como em 2 de Abril se comemora
o “Dia Mundial de Conscientização sobre
o Autismo”, este é o mês em que mais se
fala sobre autismo. Pela grande força que
recebemos nesta data, queremos mandar
um abraço muito forte e carinhoso ao
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Guto Togo e seus companheiros no
grupo de estudantes de Publicidade e
Propaganda da Universidade Metodista
de São Paulo.
Este
ano
aconteceram
várias
comemorações do 2 de Abril, sendo
que a mais importante, a meu ver,
foi a emissão Mercosul do selo “Luta
contra a Discriminação – Autismo”. É
um evento de grande importância e
repercussão.
Outro evento que vem nos ocupando de
forma muito positiva é a próxima visita
da Temple Grandin com a programação
de uma palestra na qual ela falará sobre
autismo, sobre a própria experiência e
responderá perguntas com tradução
simultânea. Por este acontecimento
tão importante agradecemos ao Fábio
Dias da Kontentor, à FMU e ao Bruno
Caramelli e a Inês Dias.
Finalizando quero
falar sobre os
mágicos solidários. O show é uma
delicia e nada é melhor para a alma
do que passar uma horinha gostosa

Lançamento de Selo – Luta contra a Discriminação –
Autismo
Dia 2 de Abril, no Prédio Central dos Correios,
Ana Maria, a nossa Superintendente e Carlos
von Poser, nosso Presidente participaram do
lançamento do selo especial em edição do
Mercosul, “Luta contra a Discriminação – Autismo”.
A Empresa Brasileira de Correios lança anualmente selos contra a discriminação, escolhendo algum segmento especifico, em pesquisa entre os funcionários.
O tema autismo foi sugerido pela funcionária
Marcia, mãe da Beatriz de 16 anos que tem
autismo e é atendida na AUMA.
O selo foi criado pela artista Ariadne Decker/
Meik, tem 25mm x 59mm, com tiragem de
552.000 selos. A artista concebeu um desenho com a fita formada de peças coloridas
de quebra-cabeça. O desenho do selo é um
chamado ao engajamento na luta contra a
discriminação da pessoa com autismo. As
figuras transformam-se nas peças da fita
que envolve uma peça azul, cor símbolo do
autismo, sugerindo uma situação de acolhimento e amparo. Ao fundo do selo, um quebra-cabeça sem cor alude à igualdade dos

direitos e respeito ao papel de cada
cidadão em torno de tão importante
causa. A imagem do selo representa
a conscientização do que é o autismo
e a partir desta, a construção de uma
sociedade justa e humanitária, formada por pessoas com direitos iguais
e respeito às diferenças. À esquerda
a logomarca do MERCOSUL. A técnica
utilizadas é: Arte digital.
O selo pode ser adquirido na loja virtual dos correios www.correios.com.
br ou pelo e-mail centraldevendas@
correios.com.br.
A cerimônia de “obliteração”, termo
usado pelos correios para a solenidade
em que o selo simbolicamente recebe
o primeiro carimbo, foi singela, mas
muito emocionante e a AMA se sentiu imensamente honrada em poder
dividir este momento tão importante
com a Marcia e com representantes
dos Correios e dos Filatelistas.

e sabendo que ao mesmo tempo em
que “desopilamos o fígado” estamos
fazendo o bem.
Quero agradecer a estes mágicos
com “M” maiúsculo e solidários com
“S” maiúsculo, que fizeram este “III
Show dos Mágicos Solidários” - Padre
Riomar, Kleber, Ateles e ao querido
amigo Tato Fischer e convidar a todos
os amigos que querem passar uma
tarde gostosa e contribuir com a nossa
esperança, que não percam o “IV Show
dos Mágicos Solidários” dia 24 de Maio
às 16h, na Rua Luiz Gama, 890.
Gostaria de terminar agradecendo a
todos os nossos amigos doadores por
contribuírem tão positivamente com
nossa esperança.

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

Temple Grandin no Brasil
Temple Grandin, é mundialmente conhecida, por ser
uma pessoa com autismo de alto funcionamento e
ser PhD em Zootecnia.
Ela vem ao Brasil para falar sobre “Bem estar animal”, trazida pela empresa Kontentor que comercializa equipamentos agropecuários.
A Kontentor, através do Fabio Dias nos ofereceu a
oportunidade de organizar uma palestra na FMU,
sobre autismo para pais, profissionais e interessados.
A palestra, com tradução simultânea, acontecerá no
dia 5 de Maio das 17h às 19h, no auditório da FMU
de Santo Amaro. As inscrições podem ser feitas
através do site da AMA, www.ama.org.br , as vagas
são limitadas e não haverá inscrições no local.

A AMA planta uma árvore
Por iniciativa da Inês Dias e com apoio da Helena Ho,
foi plantada uma árvore da espécie Jacarandá Puberula
no jardim frente ao estacionamento da AMA.
A própria Inês, veio dia 1 de Abril participar da plantação da muda que esperamos cresça e se fortaleça.

Show dos mágicos solidários
Dia 29 de Março às 16 horas, aconteceu
o “III Show dos Mágicos Solidários” na
Unidade Luis Gama da AMA.
A participação dos
sensacionais mágicos
Padre Riomar, Kleber
e Ateles, enriquecida
pelo mestre de cerimônia e também um
grande mágico Tato
Fischer, foi muito surpreendente e divertida. Isto ficou evidente
através da reação entusiasmada do público.

Em 24 de Maio às 16h, também na Unidade
Luis Gama, à Rua Luis Gama, 890, teremos o
“IV Show dos Mágicos Solidários” com outro
show e outros mágicos.
Recomendo muito! É
super gostoso. O show
é divertidíssimo. Tem
sorteio de brindes e
um cafezinho quentinho. A doação é de
R$ 20,00. Vale a pena
participar e aplaudir
muito este time de excelentes mágicos exemplarmente solidários.

Balões Azuis na Avenida Paulista
Guto Togo e seus companheiros no grupo de estudantes de
Publicidade e Propaganda da
Universidade Metodista de
São Paulo, que estão fazendo
o trabalho de conclusão do
semestre sobre autismo, aqui
na AMA, organizaram um
evento muito especial no dia
2 de Abril, “Dia
Mundial da Conscientização sobre
Autismo”.
O evento embaixo
da marquise do
MASP na Avenida
Paulista, reuniu o

grupo de estudantes
com um grupo de
pais da AMA vestindo
a cor azul. O grupo
distribuiu folhetos divulgando o autismo e
finalizou a comemoração soltando muitos
balões em vários tons
de azul.
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