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É com muita honra, com esta propositura, posso homenagear esse apresentador, ator, 

dublador, empresário, escritor e diretor brasileiro, Sr. Marcos Chaib Mion. 

Para tanto conto com a aprovação de meus nobres pares. Anexo o Curriculum do 
homenageado. 

MARCOS MION 

Ator que se transformou em um dos principais comunicadores de TV do país, Mion 
carrega consigo a experiência do palco sempre viva em tudo o que faz. Desde os tempos de 
aluno e depois professor da Escola de Artes Célia Helena às peças e novelas das quais não 
abriu mão de atuar em paralelo à trajetória de sucesso na MTV, Band e Record, a dramaturgia 
permeia seus 20 anos de carreira. A audiência de milhões de pessoas alcançadas por seus 
programas na TV e também nas redes sociais, onde tem mais de 31 milhões de seguidores, 
nunca diminuíram a intensidade da sua relação com os palcos que ele manteve viva em peças 
como "Camila Backer", "Mãos ao Alto, São Paulo", "Mais Uma Vez Amor" e "Deixa Solto!". Em 
"Zorro", faz sua estreia nos musicais. 

PORTA-VOZ DA COMUNIDADE AUTISTA, Existem 2 milhões de autistas no Brasil. 
Vivemos com esse número há muito tempo, mas ele não passa de uma apropriação do cálculo 
realizado pelo Center of Disease Control and Prevention (CDC), órgão competente dos 
Estados Unidos que realizou o levantamento. Nosso número foi estimado por uma simples 
regra de três: se nos EUA nasce uma a cada 110 crianças com autismo, o Brasil, com seus 
200 milhões de habitantes, deve ter cerca de 2 milhões de autistas. Para piorar a bagunça, o 
mais recente estudo do CDC elevou o numero para uma a cada 59 crianças. E aí é só refazer 
as contas, o número quase dobra. 
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