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Associação Brasileira de Assistência e 

Desenvolvimento Social - ABADS 

 
Dia Internacional de Conscientização do Autismo na ABADS 

A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social – ABADS realizou 

no dia 02 de abril de 2014 um evento para comemorar o Dia Internacional de 

Conscientização do Autismo. A data foi decretada em 2008 pela Organização das 

Nações Unidas como um alerta e um apelo às famílias, sociedade e instituições quanto 

ao reconhecimento do autismo. 

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que compromete de modo 

significativo três áreas importantes: a comunicação, a socialização e o comportamento. 

Nesta data a Instituição realizou o Evento “Autismo na sociedade atual: Cidadania e 

Direitos”. A programação começou com o Hino Nacional cantado pelos  alunos da 

Escola de Educação Especial ABADS  , seguido pela Matroginástica com os 

participantes do evento sendo direcionada pelos professores de Educação Física da 

Escola ABADS, Valdilene e Jonatas. 
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Em seguida, foi ministrada a palestra: Transtorno do Espectro do Autismo pela Dra. 

Eliana Curatolo – Psiquiatra da Infância e Adolescência da ABADS. 

 

A Presidente da ABADS, Grace Pereira enfatizou a importância deste evento para 

disseminação do conhecimento, visando minimizar preconceitos e a falta de informação. 

Ressaltou o papel da Instituição no contexto social em relação ao atendimento dos 

autistas e de oferecer processo terapêutico e educacional, visando a incentivar o 

exercício da cidadania – sob o paradigma – da inclusão social. 

 

Logo após,as crianças e jovens do Grupo de Dança Adaptada da ABADS,junto com os 

alunos da Escola ABADS se apresentaram para os convidados e deram um show de 

interpretação e mostraram o quão talentosos são mostrando todo seu potencial e 

encantando a plateia. 



 

 

Dentre os convidados,estavam estavam presentes:o Vereador Jean Madeira e as 

voluntárias da AMC (Associação de Mulheres Cristãs),Patrícia Costa,Carlinda 

Tinoco,Marilene Cardozo,Jaqueline Rodrigues e Ilza Fabro. 

 

Grace Pereira homenageou a Presidente da AMC, Patrícia Costa, agradecendo pela 

parceria com a ABADS no Projeto Autista na Escola. 

 

Em seguida,foi ministrada a palestra :DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO DO AUTISMO com os convidados: 

javascript:void(0);


–   Dr. Antonio Rulli Neto – Presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da 

OAB SP 

 

-   Dra. Regina Célia Martinez - Membro Regimental da Comissão de Direitos da 

Pessoa com Deficiência da OAB SP 

 

Ao término das Palestras ,o Dr. Antonio Rulli Neto e Dra. Regina Célia Martinez 

esclareceram dúvidas de todos os presentes no Evento como:profissionais das áreas da 

Saúde, Educação, Assistência Social ,familiares das crianças e adolescentes com 

Autismo. 

 



 

 


