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Editorial
Amigos,
Quero começar dirigindo-me aos queridos 
amigos que recebem este NdA 
por serem nossos doadores.
Eu já disse mais de uma vez, 
mas não me canso de repetir, a 
importância desta colaboração 
mensal para a continuidade 
e desenvolvimento de nosso 
trabalho.
Nós atuamos intervindo em 
crianças, jovens e adultos 
diagnosticados com uma 
síndrome que tem como uma de 
suas características o fato de ser 
necessário que sejam ensinadas 
habilidades que crianças 
costumam aprender sozinhas através da 
experiência.
Por outro lado, algumas crianças apresentam 
problemas de comportamento que se 
constituem em verdadeiros desafios para 
os pais e se nenhuma criança nasce com 
manual de utilização, podemos imaginar 
a estupefação dos pais diante de alguns 
dos comportamentos possíveis de se 
manifestarem em pessoas com autismo.
O nosso trabalho é este. Não medir esforços 
para ensinar a nossos assistidos, habilidades 
importantes para o desenvolvimento do ser 
humano, estimular a sua independência, 
reduzir problemas de comportamento e 
instrumentalizar os pais para que consigam 
conviver e apoiar os seus filhos.
Mas para que este trabalho funcione 
e não sofra deterioração, mas melhore 
sempre, precisamos manter o “Centro de 
Conhecimento da AMA” desenvolvendo 
pesquisas e acompanhando a prática 
constantemente.
Para a realização deste trabalho contamos 
com recursos dos convênios com o 
Governo do Estado que nos garantem 
folha de pagamento e parte dos materiais 
necessários, mas os recursos vindos dos 
doadores são fundamentais para a expansão 
do trabalho tanto em quantidade como 
qualidade do atendimento, para a aquisição 
de equipamentos e manutenção dos espaços 

físicos.
Não medimos esforços para a prestação 

de contas a todos os que contribuem 
com recursos com o nosso trabalho. 
Utilizamos todas as formas possíveis, 
principalmente mostrando como 
utilizamos estes recursos, através do site 
www.ama.org.br e este ano queremos 
avançar um pouco mais, planejamos 
divulgar a partir do segundo semestre, 
um resumo dos resultados alcançados.
Ficaria muito feliz em saber que 
nossos doadores leram este editorial 
e principalmente em poder constatar 
que sentem tanto orgulho em contribuir 
com uma causa tão importante como 
nós sentimos em trabalhar por ela.
Aproveito para convidar a 
todos que quiserem saber 
um pouco mais sobre 
autismo a acompanhar 
nosso programa de 
palestras “Meu filho tem 
autismo” que acontece 
toda última segunda-feira 
do mês às 18h30m. 
Este mês todos estão 
convidados a assistir a 
palestra “Conversando 
sobre autismo” com 
o nosso excelente 
psiquiatra Dr. Andreas Stravogiannis. A 
palestra acontecerá dia 26 de fevereiro 
às 18h30m no auditório do setor Luis 

Gama, à Rua Luis Gama, 890. A entrada é 
1kg de alimento não perecível.

Convido a todos para fazer-nos 
uma visita para ver tudo isto mais 
de perto. As visitas acontecem 
nas últimas segundas-feiras do 
mês em períodos alternados. Dia 
26 de fevereiro a visita será das 
13h30m às 15h e é bom sempre 
agendá-la com antecedência 
pelo telefone 3376-4400.
Antes de terminar quero lembrar 
que dia 2 de abril será o “Dia 
Mundial de Conscientização do 
Autismo” e temos que preparar-
nos para comemorar esta data 
como ela merece.

Finalmente quero agradecer de coração 
a todos os amigos que participam do 
nosso trabalho e desejar a todos que 
2018 seja um ano com muita saúde, 
muitas realizações e conquistas.
Feliz mês de fevereiro.

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

Um ajuda importante
O nosso agradecimento especial ao Glauco 

Magnavita e ao Eli Teixeira, 
que através da sua empresa 
tem ajudado a AMA ao longo 
dos últimos 15 anos, de forma 
totalmente gratuita, a tratar das 
regularizações de suas unidades 
junto à Prefeitura do Município 
de São Paulo.
Com toda sua expertise, a OG-
Assessoria, empresa do Glauco e 
do Eli, tem conseguido transpor 
todos os entraves burocráticos 
e que não são poucos, para 
manter as unidades da AMA 
totalmente regularizadas.

Um grande abraço e o nosso muito 
obrigado.
Rafael Farfan

“A evidência é para os olhos do espírito o que a visão é para os olhos do corpo.”
Antonio Gaudi

Glauco Magnavita (direita) e Eli Teixeira



Em fevereiro será 
lançado o novo site da 
AMA e junto com ele a 

nova loja virtual.
Tanto o site como a 
nossa loja, além de 
muito mais bonitos, 
estão chegando com 
novidades, como por 
exemplo, com a opção 
de cursos e palestras 

on-line.
Fiquem de olho, a data 
de inauguração ainda 

é uma surpresa.

Novo site da 
AMA!


