
                                     
 

Caros amigos da Família ABSW, 

Uma das tarefas designadas à atual Diretoria Cientifica foi atualizar e modernizar o nosso site e 

o nosso folder. 

Como todos vocês sabem, nos publicamos tanto no site como no folder fotos de crianças, 
adolescentes e adultos com SW, nossa razão principal de existir. 
Assim, estamos convidando todos os integrantes da Família Brasileira de Williams para 

participar com fotos de seus filhos, filhas ou cuja responsabilidade legal seja sua. 

Decidimos que iremos utilizar as fotos tanto na abertura do site quanto na página de rosto do 

folder. 

Iremos fazer um Banco de imagens com as fotos enviadas. A cada seis meses iremos trocar as 

fotos do site. A cada impressão de nova tiragem do folder, iremos substituir as fotos da página 

de rosto do folder. 

Cada foto recebida receberá um número sequencial, com a data de recebimento. È está a 

ordem que será respeitada para a publicação de imagens. 

As fotos/imagem devem ser somente de rosto e, ou seja, não servem fotos de corpo inteiro. 

Para a publicação de cada foto/imagem temos de ter uma Autorização para Uso da Imagem 

que estamos disponibilizando junto a esta 2º Carta. 

As fotos só serão numeradas quando chegarem juntas com a Autorização para Uso da Imagem 

e posteriormente serão anexadas no Banco de Imagens. 

Você deve encaminhar a foto e a Autorização preenchida e assinada para o nosso e-mail: 

swbrasil@swbrasil.org.br. 

Caso a imagem não esteja nítida ou fora dos padrões aqui solicitados, você será notificado 

para realizar a alteração. 

Assim que a imagem for anexada ao Banco de Imagens, você será notificado do número que 

ela possui no Banco. O Banco com os números, mas sem os nomes, estará sempre disponível 

em nosso site, para a devida transparência. 

Duvidas serão sempre respondidas por e-mail. 

Lembrando novamente que estão sendo convidados TODOS a participarem de TODOS os 

estado e Distrito Federal do Brasil. 

Contamos com vocês. 

Abraços, 

Diretoria associação brasileira da síndrome de willians 


