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Editorial
Amigos,
Mais um ano termina e como é de 
praxe, encerro o ano agradecendo os 
reconhecimentos e colaborações recebidos.
São tantas as pessoas e empresas às 
quais temos que agradecer que muito 
provavelmente vou esquecer de alguém 
muito importante a quem já de antemão 
peço desculpas.
Começo agradecendo ao Sr. Eduardo Ragazzi 
em memória, por ter lembrado da AMA em 
seu testamento.
Em nome dos pais e profissionais da AMA 
quero expressar o agradecimento à “SANTA 
LOLLA” que tem realizado anualmente no 

“Se você quer transformar o mundo, mexa primeiro em seu interior.”
Dalai Lama

mês de abril uma campanha, lançando 
algumas linhas especiais de sapatilha 
em apoio ao autismo. Esta campanha é 
importante porque junto com a  ajuda 
financeira vem uma oportunidade de 
divulgação da AMA e do autismo.
Outro agradecimento que é muito 
especial é para a Fundação Elijass 
Gliksmanis e à Sra. Marlene Daniel que 
tem patrocinado importantes projetos 
como a gráfica da Luis Gama e a 
lavanderia da residência de Parelheiros.
Tenho certeza que um agradecimento 
que todos os pais gostariam que fosse 
aqui registrado é para o arquiteto Ruy 

Ohtake que nos doou a planta da Vila 
Ré e nos oferece seu apoio sempre que 
precisamos.
Envio um forte abraço em nome de todos 
à equipe do Kiehl’s que lançou uma 
campanha de apoio ao autismo com um 
creme hidratante que contou com o ator 
de Hollywood  Mattew McConaughey 
como garoto propaganda.
Nosso forte abraço também ao Rotary 
Club do Ipiranga e à Sra. Alda Montanher 
pela visita e a doação de aparelhos de 
TVs.
Também queremos dedicar um abraço 
muito agradecido à Cadence que nos 

alegrou e honrou com a campanha “Estrela 
Cadence”.
Um muito obrigado especial também ao 
para o amigo Julio Cesar Massa.
Quero aproveitar para dar um abraço muito 
carinhoso para minha querida amiga Vera 
Lucia Falcão Bauer pelas doações que ela vai 
nos oferecendo ao longo do ano sempre.
Um carinhoso muito obrigado à engenheira 
Neusa Kasamatsu da empresa “Mil Flores 
Paisagismo” que cuidam todos os meses, 
com muito carinho e competência, do nosso 
jardim.
Enviamos um grande abraço ao querido 
Padre Ticão que nos apoia sempre que 
necessário.
Finalmente enviamos um afetuoso 

agradecimento ao Jornal o Dia, ao Rotary 
Club do Cambuci, à Cruz Vermelha 
Brasileira, ao A.C. Camargo Cancer 
Center e  ao Colégio Marista Nossa 
Senhora da Gloria pelas parcerias que 
têm construído conosco.
Aproveito a proximidade do Natal para 
expressar um sonho muito caro que 
gostaria de ver realizado e que seria um 
grande presente depois de todos estes 
anos de trabalho.
Gostaria de ver os pais trabalhando 
juntos para garantir a continuidade da 
AMA para sempre. Sei que “para sempre” 
é um tempo inimaginável, mas não 
impossível. 
Lembro que o laço que nos une é muito 

forte. Temos em comum o amor por 
nossos filhos, a preocupação com o 
futuro deles e uma incrível força quando 
estamos juntos. 
Não posso terminar sem agradecer a 
toda a equipe da AMA que trabalha com 
dedicação, respeito e o claro objetivo de 
evoluir pessoal e profissionalmente.
Feliz Natal! Feliz 2018!

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



Eleições da Diretoria da AMA para o mandato de 1º de 
Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2019

Na quinta-feira dia 26 de outubro às 
19h nos reunimos no Setor Lavapés 
da Unidade do Cambuci, para uma 
nova eleição de diretoria.
A reunião foi muito agradável e depois 
de eleita a nova diretoria aproveita-
mos a oportunidade para uma rica 
troca de experiências entre pais.
A diretoria eleita que tomará posse 
no primeiro dia do próximo ano é a 
seguinte:
Presidente: Maria de Fátima da Silva 
Souza
Vice-Presidente: Carlos Alberto von 
Poser
Diretores: Cristiane Ferreira Eugenio, 
Vanessa Silva Santos, Marli Bonamini 

Marques e Carlos Alberto Oliveira Men-
des.
Conselho fiscal: Vera Lúcia Buissa Her-
nandes, Maria da Solidade França Silva, 
Lia Emi Nakagawa e Maria Cristina Figliola 
Naldoni.
Conselho consultivo: Helena Chen Ho. 
Agradecemos aos membros da diretoria 
atual e dese-
jamos muitas 
felicidades aos 
membros desta 
nova diretoria.

Na segunda-feira, 27 de novembro, no 
prédio da Distrital Ipiranga da Associação 
Comercial de São Paulo, aconteceu 
a cerimônia da entrega do Premio 
“Mulheres que Fazem”.
Este evento homenageou mulheres que 
participam de trabalhos notórios em 
diversas entidades.
A AMA foi agraciada na pessoa de sua 
Superintendente Ana Maria Mello, com 

este importante 
Prêmio.
O evento teve o 
patrocínio do Rotary 
Club do Ipiranga, da 
Revista Ipiranga com 
Estilo, da Associação 
Comercial de São 
Paulo e do Vereador 
Aurélio Nomura.

1º. Mulheres que Fazem 
Ipiranga

A AMA participou da promoção 
“Estrela Cadence” e ficou muito 
feliz em ser uma das entidades 
contempladas.
Através desta 
p r o m o ç ã o , 
a Cadence 
premiou 6 
i n s t i t u i ç õ e s 
brasileiras com 
R$ 5.000,00 
em produtos 
de sua linha. 
Na quinta-
feira dia 7 de 
dezembro, a 
Flavia, Gerente de Marketing 
da Cadence veio junto com o 
André, assessor de imprensa e 
o cinegrafista Guilherme para 

entregar os produtos.
Entre os produtos que recebemos 
estão o aspirador vertical, forno 
elétrico, aspirador de pó de 

vertical, termo 
ventiladores, 
b a t e d e i r a , 
b a l a n ç a s , 
i o g u r t e i r a ,  
panificadora 
etc.
Nós estamos 

o r g u l h o s o s 
por termos o 
nosso trabalho 

reconhecido e agradecidos por 
recebermos estes produtos com 
tanto estilo e utilidade.

PROMOÇÃO ESTRELA CADENCE

Em 22 de novembro passado recebemos 
a visita e a benção ilustre do Padre 
Antonio Luiz Marchiori, 
c a r i n h o s a m e n t e 
conhecido como Padre 
Ticão da Paróquia de S. 
Francisco de Assis em 
Ermelino Matarazzo.
A visita do padre era 
há muito aguardada por 
nós, mas como é uma 
pessoa de muita bondade 
e muitos compromissos, 
precisamos esperar por 
bastante tempo.
O Padre Ticão é muito 

ativo, ele ajuda as pessoas fazendo escolas, 
arrumando empregos, ensinando saúde, 

e l e g e n d o 
p o l í t i c o s , 
p r a t i c a n d o 
d e m o c r a c i a , 
e, sobretudo, 
evangelizando.  
O Padre Ticão 
está muito 
e m p e n h a d o 
em ajudar-nos 
na construção 
da Vila Ré e 
já promoveu 

encontros entre 

pais e autoridades e se faz presente em 
todos os eventos em que é convidado.

Visita do Padre Ticão

Da esquerda para a Direita: Irmã Rosa, Fátima, 
Padre Ticão e Carlos Garcia


