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Editorial
Amigos,
“Os dois dias mais importantes da sua 
vida são: O dia em que você nasceu, e o 
dia em que você descobre o porquê.”
Mark Twain
Abril é o mês do autismo.
Esperamos que neste 2 de Abril, 
“Dia Mundial de 
Conscient ização 
do Autismo” um 
numero de pessoas, 
grande o  suficiente 
para ser impossível 
de ser ignorado, 
vista azul e acenda 
luzinhas azuis. 
Esperamos uma 
grande presença de 
pessoas, no Largo 
do Cambuci no dia 
2 para celebrar 
conosco esta data e fazer com que 
ela mais uma vez cumpra seu papel 
de conscientizar as pessoas sobre o 
autismo.
Este ano, começou com muitas 
dificuldades e por isto, quero enviar o 
primeiro abraço aos profissionais da 
AMA que souberam dividir conosco, com 
tanta grandeza e responsabilidade, os 
momentos difíceis porque passamos.

Aos pais, que se mostraram presentes 
e solidários, envio também um forte 
abraço.
À equipe super profissional da 
Mattos Filho, especialmente à 
Flavia e à Myrtis, quero expressar o 
carinho e o agradecimento de todos 

pelo inestimável trabalho que vêm 
desenvolvendo pela AMA.
Agradecemos de coração à equipe 
da Santa Lolla, por sua contribuição 
pelo autismo criando uma charmosa 
sapatilha azul. 
Também mandamos um abraço bem 
especial para a Daniela, mãe do 
Lucas, funcionária da Santa Lolla que 
lançou a semente que deu origem à 

sapatilha.
Peço permissão para enviar um 
abraço especial para a Mirian, a nossa 
assistente social, que participou 
tanto do processo de aquisição do 
COMAS que quando ela sentiu que 
tudo poderia dar certo, me telefonou 

muito emocionada.
Para a Rafaela Ito, 
quero dizer que 
todos nós estamos 
juntos com a Camila, 
agradecendo e 
desejando que este 
gesto generoso seja 
imitado por muitos 
amigos.
Por ultimo, quero 
enviar um abraço 
muito carinhosos 
para o Carlos von 

Poser, nosso querido Presidente, 
pela empolgação de trabalhar para 
tornar o 2 de Abril de 2015, uma 
data inesquecível.

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

"World Autism Awareness Day” é mais 
que a geração de conhecimento, é uma 
chamada à ação. Exorto todos os interes-
sados a participar na promoção do pro-
gresso através do apoio a programas de 
educação, oportunidades de emprego e 
outras medidas que ajudem a realizar a 
nossa visão comum de um mundo mais 
inclusivo."
No dia 2 de abril...INFORME-SE sobre o 
autismo e DIVULGUE a campanha de con-
scientização entre seus amigos e fami-
liares.

Mensagem do Secretário-
Geral Ban Ki-moon para 
o Dia Mundial da Cons-
cientização do Autismo 
2014

Agradecimento
Nossos sinceros agradecimentos a Sra. Rafaela Tiemi Ito pela gene-
rosidade ao doar dois Tablets para os pacientes atendidos na Uni-
dade Pinel. Com esses recursos poderemos aprimorar e ampliar o 
trabalho já realizado com os pacientes, oferecendo novas estratégias, 
programas e atividades. Camila Ribeiro Soares

Na foto, da direita para esquerda, Ana 
Cláudia Conte Ribeiro (Supervisora), Ga-
briela Sayuri Ito (Auxiliar Administrativo) 
e Rafaela Tieme Ito (Colaboradora).
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Em parceria com a AMA, Associação de Amigos do Autista, a marca nacional de calçados lança 
uma sapatilha com edição limitada para apoiar a causa

Em apoio ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, no dia 02 de abril, a Santa Lolla de-
senvolveu uma sapatilha exclusiva com vendas revertidas para a AMA (Associação de Amigos 
do Autista), que tem por missão oferecer apoio e atendimento específicos para o desenvolvi-
mento e integração de autistas à sociedade.

A partir de abril, as lojas receberão o calçado azul, cor símbolo do autismo. Todo o fundo ar-
recadado com as vendas será direcionado para a AMA, de modo a contribuir com as ações da 
instituição, que incluem cursos, pesquisas, programas de capacitação e eventos envolvendo 
o tema.

Primeira associação de autismo no país, a AMA promove a educação e in-
clusão de autistas e seus familiares por todo o Brasil. Outros países se envolve-
ram com o trabalho da instituição, como a Suécia, que por mais de 10 anos con- 
tribuiu financeira e tecnicamente com a instituição – que é beneficente e sem fins lucrativos, 
com atendimento gratuito. 

A Santa Lolla tem orgulho de participar dessa história e levar mais conhecimento sobre o au-
tismo, e convida seus clientes a abraçarem essa causa nobre. As vendas acontecem até o fim 
do estoque e estão disponíveis em todas as lojas do Brasil.
Santa Lolla
Av. Bem Te-Vi, 184 – Moema
Tel: (11) 5536-3474 
www.santalolla.com.br / Instagram: @Santa_Lolla / Twitter: @Santa_Lolla

Em 18 de dezembro de 2007, a As-
sembleia Geral das Nações Unidas 
declarou 2 de abril como o Dia Mun-
dial da Conscientização do Autismo.
A campanha 
de conscien-
tização do 
autismo tem 
como símbolo 
o laço formado 
por um que-
b r a - c a b e ç a , 
expressando 
o mistério e a 
complexidade 
do espectro 
do autismo. 
As diferentes 
cores e formas representam a diver-
sidade das pessoas e famílias vivendo 
com autismo. Seu brilho reflete a es-
perança de que por meio da consci-
entização do autismo, da intervenção 
precoce e de tratamentos adequados, 
pessoas com autismo poderão ter 
uma vida mais completa.
No primeiro evento, em 2 de abril de 
2008, o Secretário-Geral da ONU, Ban 
Ki-moon, elogiou a iniciativa do Catar 
e da família real do país, por serem um 
dos maiores incentivadores da criação 
deste dia para chamar a atenção so-
bre o autismo.
Em 2011, o Brasil teve inúmeros monu-
mentos iluminados de azul, entre eles, 
o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a 

Ponte Estaiada em São Paulo, os prédios do 
Senado Federal e do Ministério da Saúde 
em Brasília, o Teatro Amazonas em Manaus 
e a torre da Usina do Gasômetro, em Porto 

Alegre. 
A cada ano 
que passa mais 
luzes azuis são 
acesas e mais 
pessoas vestem 
azul em todo o 
mundo.
Este ano, o Car-
los von Poser, 
nosso Presi-
dente, está 
programando 
uma confrater-

nização no Largo do Cambuci com muitas 
surpresas e espera a presença de todos, 
vestindo azul. 
Será em dois horários – das 10h às 12h e 
das 13h às 15h.
A participação de todos é muito impor-
tante.
Portanto, vamos anotar em nossa agenda 
– Dia 2 de Abril, “Dia Mundial de Conscien-
tização do Autismo”. 
Pais, profissionais, vizinhos e amigos, to-
dos os que puderem, participem desta ce-
lebração, vestindo azul.
Dizem que rosa é a cor da alegria, verde é 
a da esperança e o azul da liberdade. 
No mês de Abril o azul é a cor da alegria, 
da liberdade e da esperança.

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Lucas Farina Mendes  02
Lucas Arabis Goncalves Costa 02
Artur Youn   04
Duilio dos Santos Madeira 05
Victor Hugo Batista Gallo  06
Marcello Eloy de Godoy  07
Rafaela Nery Lins   07
Gabriel Mateus F. Santos  07
Giovanna Soares da Silva  08
Claiton Vinicios Ferreira da Silva 09
Lucas Felix dos Santos  09
Daniel Steinman Martini  10
Sérgio Roberto de Lima  13
Gabriel Peter Kenniti Kondo 15
Mateus Sobreira de Jesus Andrade 16
Guilherme Barros Garbin  22
Bruno Cesar Santos  24
Felipe Ribeiro de Sousa  25
Claudio de Oliveira Preto Neto 26
Guilherme Gonçalves Correia 27
Jefferson Santana de Oliveira 28
João Vitor de Carvalho Vicente 29
Davi Oliveira Marques de Souza 29
Gabriel Ferreira dos Santos 30

Santa Lolla realiza ação especial para o Dia Mundial da Consci-
entização do Autismo


