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Editorial
Amigos,

Julho começou com temperaturas bai-
xas, mas com muito calor humano.
Começamos este mês com muitas 
demonstrações de solidariedade. 
Acredito firmemente, que a solidar-
iedade aquece tanto o coração de 
quem a recebe como de quem a 
pratica.
Em quase 34 anos de história da 
AMA, tivemos várias oportunidades 
de sentir o poder da solidariedade. 
Passamos por momentos realmente 
difíceis e também sonhamos muito, 
e até hoje nunca faltou uma mão 
que nos ajudasse resolver problemas 
insolúveis ou realizar sonhos impos-
síveis.
Assim, ao mesmo tempo em que de-
senvolvemos um trabalho embasado 
em ciência e que soma o aprendiza-
do de todos estes anos à experiência 
acumulada, podemos ajudar famílias 
necessitadas, sempre com informa-
ção e orientação e algumas vezes 
também com cestas de alimentos.
Por tudo isto é que reiteramos nosso 
agradecimento ao Colégio Marista 
Glória e à Fundação Elijass Gliksmanis 
pelo apoio inestimável que nos vem  
prestando.
Agradecemos também à Cruz Vermelha 
Brasileira que tem nos oferecido uma co-

laboração muito expressiva através 
de campanhas de saúde e cestas de 
alimentos.
Não podemos deixar de citar a fábri-
ca de calçados Santa Lolla que este 

ano nos engrandece novamente 
com uma parceria.
Nosso muito obrigado também para 
a minha querida sobrinha Vera Livi 
pela doação de Notas Fiscais sem 

CPF dos seus restaurantes como o 
Quintana, o Botica e o Verissimo.
Finalmente transmitimos um 
agradecimento carinhoso para a 
minha amiga Vera Lucia Falcão Bau-

er Lourenço que tem doado uma 
grande  diversidade de coisas, en-
tre elas, móveis escolares. 
Por ultimo queria enviar um espe-
cial agradecimento a todos os nos-
sos doadores que tem um papel 
de muita relevância na história da 
AMA de construção de vida com 
dignidade para as pessoas com 
autismo. 
Aproveito também para fazer um 
convite a todos para conhecer o 
nosso trabalho. 
Temos um programa de visitas que 
acontece todas as últimas segun-
das-feiras do mês, no qual a Carol, 
nossa coordenadora apresenta o 
autismo e o trabalho da AMA. Este 
mês a visita será dia 31 de manhã 
às 8h30m para o público em geral 
e à tarde às 13h30m para pais de 
crianças com autismo. Maiores in-
formações podem ser obtidas pelo 
telefone no número 3376-4400.

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

“Só existe uma coisa melhor que fazer novos amigos, é conservar os velhos” Elmer G.  Letterman

Agradecimento à Fundação Elijass Gliksmanis
Este ano novamente tivemos a felicidade de receber o apoio da Fundação Elijass Gliksmanis (FEG).
Nós pedimos à Fundação, a doação de tonner, papel, e computadores para a gráfica da AMA, a gráfica Fundação Elijass Gliks-
manis.
Pedimos também máquinas de lavar roupa para adequar a lavanderia da unidade de Parelheiros ao aumento do número de resi-
dentes e um freezer para que nossos assistidos de Parelheiros possam trabalhar fazendo pão sem glúten na padaria de Parel-
heiros.
Como no ano passado, pedimos também a doação de camisetas para que sejam estampadas, por nossos assistidos na gráfica FEG, 
com o logo da AMA e serem distribuídas aos funcionários para serem usadas como uniforme.
Agradecemos de coração à FEG o apoio integral a estes projetos que ocupam um lugar tão relevante em nosso trabalho.



Prestação de contas
A AMA está promovendo um avanço 
muito significativo, através do Power 
BI no site da AMA, www.ama.org.br, 
na forma de prestar contas  do uso 
dos recursos recebidos tanto através 
de convênios como de doações.
Para poder entender me-
lhor os números, precisamos 
pensar que eles se referem 
às Unidades do Cambuci e 
de Parelheiros e também à 
parceria com o Pinel e que 
cada unidade tem as suas 
particularidades.
Por isto, antes de pensar 
nos valores propriamente 
ditos, gostaria de lembrar 
que considerando todas 
as unidades atendemos 
crianças, jovens e adultos 
dentro de todo o espectro 
e que independente do 
grau de comprometimento de cada 
assistido, há um nível grande de 
preocupação em conseguir que este 
assistido alcance o maior nível de 

desenvolvimento possível.
Isto tudo implica na média de 6 assistidos 
em cada grupo com acompanhamento de 
4 profissionais, acrescentando especia-
listas como médico, fisioterapeuta, 
fonoaudióloga, terapeuta educacional e 

educador físico etc.
Fazendo uma média bem aproximada dos 
valores, percebemos que temos, um gasto 
médio, coincidente com entrada média 

mensal, em torno de R$ 800.000,00 
com o detalhe específico de que nem o 
gasto e nem a entrada são uniformes. 
Os valores gastos variam de forma 
bem significativa, porque os meses 
de junho, novembro e principalmente 

dezembro, são meses em que 
se pagam férias e décimo 
terceiro salário e os repasses 
do convenio com a Secretaria 
de Estado da Educação 
ocorrem nos meses de março, 
junho e setembro. 
Impossível não 
citar a necessidade da ajuda 
dos amigos para o cuida  
do com a ampliação e 
manutenção de imóveis, 
aquisição de equipamentos 
e a reposição de material 
terapêutico e pedagógico. 
Como podemos imaginar, tudo 

isto implica na necessidade de uma 
administração eficiente e cuidadosa 
e é nisto que temos colocado parte 
significativa de nossos esforços.

Quero dirigir uma palavri-
nha especial a você que está 
recebendo este NdA por ser 
nosso doador.
Quero aproveitar esta opor-
tunidade para transmitir 
em meu nome e de todos que 
fazem parte da AMA o nosso 
agradecimento porque a sua 
ajuda é fundamental para o 
prosseguimento de nosso tra-
balho e tão importante quan-
to isto, é o fato de que ela 
nos encoraja e nos dá força 
para seguir trabalhando.
Aproveito para lembrar que 

AgrAdecimento A nossos doAdores
a emissão dos boletos foi regu-
lamentada no início deste ano 
e agora de-
vemos incluir 
no boleto um 
valor e data 
de vencimen-
to, mas isto 
não altera 
muita coisa 
na prática, 
porque você 
continua po-
dendo doar o valor que melhor 
lhe convier neste momento.
Quanto à data, ela tem um pouco 

mais de peso, mas você pode 
doar exatamente da mesma for-

ma até 60 dias 
após a data de 
vencimento.
Reitero todo o 
nosso agrade-
cimento e peço 
que continue 
nos ajudando 
sempre da for-
ma que lhe for 
possível.

Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Agradecimento aos alunos do Colégio Marista Nossa Senhora da 
Gloria

O dia 6 de junho é o dia em que é  comemorado o dia de São Marcelino Champagnat, 
fundador do Instituto dos Irmãos Maristas. 
Nosso vizinho Colégio Marista comemora esta data realizando o Festival Champagnat. 
Durante o festival os alunos do Colégio participam de jogos e arrecadam alimentos que 
serão doados a uma instituição. Os alunos que mais doações arrecadarem recebem uma 
medalha e um passeio na Chácara do Gloria.
Novamente tivemos o privilégio de receber a doação que nos possibilitou organizar 12 
cestas básicas para ajudar algumas famílias de assistidos que nos pedem ajuda e também 
enviar alimentos para a Unidade de Parelheiros que serve refeições para todos os as-
sistidos.
Nós todos agradecemos e parabenizamos o Colégio pela incrível aula de solidariedade.
Ana Maria - anamaria@ama.org.br


