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Editorial
Amigos,
“A minha religião é muito simples, a minha 
religião é a gentileza.” Dalai Lama
Começo a escrever triste por não ter con-
seguido escrever o NdA por alguns meses e 
muito feliz por novamente estar escreven-
do.
Novembro é um dos meses do ano 
com mais feriados. É o mês em que 
se instala definitivamente o clima 
de final de ano. É quando recebe-
mos a primeira parcela do décimo 
terceiro e também é o mês em que 
o calor e as chuvas se intensificam.
Uma data que merece destaque 
em novembro é o dia 13 que é o 
“Dia Mundial da Gentileza”.
A ideia de criar um dia dedicado 
aos atos de gentileza surgiu em 
1996, numa conferência em Tóquio. 
O grupo Movimento das Pequenas 
Gentilezas do Japão reuniu diver-
sos grupos de diferentes países que 
propagavam a gentileza em suas 
nações e apresentou a proposta. 
Em 2000, foi oficializado o Movi-
mento Mundial pela Gentileza.
Sabemos que a gentileza contagia 
e traz felicidade tanto para quem a 
recebe como para quem a pratica, 
também sabemos que não é fácil 
manter-se gentil durante todo o 
tempo e que vale a pena investir 

um pouquinho cada dia para que seja-
mos cada vez pessoas mais gentis. 
Falando em gentileza, gostaria de 
agradecer à Fatima, minha vizinha que 
comemorou o dia das crianças deste ano 
doando doces para que pudéssemos 
distribuir um saquinho de doces a cada 

criança, jovem e adulto atendidos em 
nossa associação.
Quero agradecer à nossa funcionária 
Leticia Alexandre que é uma excelente 
fotógrafa, pela maioria das fotos deste 
NdA.  
Gostaria também de agradecer ao apre-

sentador Tiago Leifert pela sua gen-
til doação à AMA.
Um forte abraço de todos nós ao 
Conde Chiquinho Scarpa que está 
nos cedendo a sua mansão maravi-
lhosa para o jantar beneficente do 
final do ano.
Quero também dar um abraço 
muito carinhoso para a minha 
amiga Vera Lucia Falcão Bauer pe-
las doações constantes que temos 
recebido. 
Finalmente gostaria de agradecer 
antecipadamente a você doador, 
por nos enviar o seu CPF compreen-
dendo que a sua doação é muito 
importante para nós.
Um forte abraço a todos e um Feliz 
Novembro.

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

Professor ou docente é uma pessoa que ensina ciên-
cia, arte, técnica ou outros conhecimentos. Para 
o exercício dessa profissão, requerem-se qualifi-
cações acadêmicas e pedagógicas, para que consiga 
transmitir/ensinar a matéria de estudo da melhor 
forma possível ao aluno.
É uma das profissões mais importantes, tendo em vis-
ta que as demais, na sua maioria, dependem dela.
Platão, na sua obra “A República”, alertava para a 
importância do papel do professor na formação do 
cidadão.
O Dia Mundial dos Professores celebra-se a 5 de Ou-
tubro.
No Brasil, o Dia do Professor é dez dias depois, em 
15 de Outubro. (pt.wikipedia.org/wiki/Professor)
Nosso muito obrigado a todos os professores da AMA

Obrigado Professor!



O Banco Central, visando a segurança 
nos procedimentos de pagamento de 
boletos de cobrança bancária, emitiu a 
circular n° 3.656 de 2 de abril de 2013 e 
a partir de 1° de Janeiro de 2017, todos 
os boletos deverão ser registrados no 
banco emitente.
Na prática isto significa que:
1. O termo “CEDENTE” passa a se 
chamar “beneficiário”
2. O termo “SACADO” passa a se 
chamar “pagador”
3. Os boletos devem conter obri-
gatoriamente:
a. Nome e CPF ou CNPJ do Be-
neficiário;
b. Endereço do Beneficiário;
c. Nome e CPF ou CNPJ do Paga-
dor;
d. Valor e data de vencimento.
A primeira grande diferença é que para 

que consigamos continuar recebendo a sua 
doação necessitamos que você nos informe 
o seu CPF.
A segunda diferença importante é que não 
poderemos mais enviar boletos sem data de 
vencimento e valor. 
Mas, esta diferença, na realidade, não é tão 
grande como parece já que na prática é pos-
sível doar um valor diferente do valor do bo-
leto e em data anterior ou 
posterior à de vencimento 
sem multa ou outra con-
sequência qualquer.
Mas atenção, os boletos 
poderão ser pagos so-
mente até 60 dias poste-
riores a seu vencimento 
e depois disto não terão 
validade alguma.
Finalmente chamamos a 
atenção para o fato de que 

a AMA deverá pagar ao banco a taxa pela 
emissão do boleto no ato de seu registro, 
mesmo que dele não ocorra nenhuma 
doação. 
Por isto, lembramos a você, nosso amigo 
doador, que a sua contribuição é muito 
importante para nós e pedimos que con-
tinue sempre nos ajudando dentro se 
suas possibilidades.

Precisamos do número de seu CPF

JANTAR BENEFICIENTE 
DE FINAL DE ANO

Estamos preparando, junta-
mente com a empresa especia-
lizada DEARO Alianças Es-
tratégicas, um espetacular 
jantar beneficente de final 
de ano.
A finalidade deste jan-
tar é poder compor uma 
reserva de recursos fi-
nanceiros para que ca-
sos de eventuais atra-
sos dos repasses dos 
convênios não nos tra-
gam tanto desgaste emo-
cional. 
Podemos apenas adiantar 
que o jantar será na man-
são do Conde Chiquinho 
Scarpa, dia 6 de Dezem-
bro deste ano e que será 
um evento inesquecível.

POR FAVOR, ENVIE  O NUMERO DE SEU CPF PARA O E-MAIL CADASTRODAAMA@AMA.ORG.BR OU PARA O WHATSAPP  
(11) 94925-8598

Em Outubro, mês das crianças, no dia 21, 
aconteceu uma grande festa na Unidade 
Luis Gama.
Os profissionais se juntaram para arrecadar 
recursos e alugaram uma piscina de bolin-
has, um pula-pula e uma cama elástica.
Ao final da festa cada criança ganhou um 
saquinho de doces doados pela Fatima 
Nogueira que é psicóloga e tem grande 
carinho pelas crianças da AMA

Dia das Crianças

Plantio de árvores em Parelheiros
Dia 10 de Agosto, os voluntários 
da Cruz Vermelha fizeram uma 
doação à Unidade de Parelheiros 
da AMA de mais de cento e qua-
tro mudas das seguintes espécies de 

árvores -  Ipê-roxo-bola, Ipê-
branco, Araçá, Cereja do Rio 
Grande, Grumixama, Goiaba e 
Pitanga.
Dia, 23 de Setembro, sexta-fei-

ra,  tivemos um mutirão 
de pais, assistidos, profis-
sionais  e voluntários da 
Cruz Vermelha para  o 
plantio das mudas em 
locais selecionados. Al-
gumas delas foram plan-
tadas próximo aos locais 
das caminhadas para que 
quando as arvores cresce-
rem possam oferecer a sua 
sombra tornando possí-
vel a caminhada em dias 
mais ensolarados.

Foto: Leticia Alexandre Foto: Leticia Alexandre


