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Editorial
Amigos,
Percebo a rapidez do passar do tempo 
quando parece que o Natal e o Ano Novo 
foram ontem e na verdade já se passaram 
quatro meses.
O tempo passa muito rápido e diante 
disto é inevitável pensar em preparar um 
futuro digno para nossos filhos e é deste 
ponto de vista que eu gostaria que to-
dos nós pensemos na AMA porque assim 
como nós somos mortais, a associação 
se for sendo cuidada durante sucessivas 
gerações pode ser eterna.
É muito importante que nos preocupe-
mos com problemas específicos nossos 
e de nossos filhos, mas é muito impor-
tante que estejamos conscientes de que 
da nossa união vem a nossa força. É fun-
damental que nos vejamos como partes 
de um todo, porque temos alguma coisa 
muito importante em comum e como diz 
a canção que nossos meninos cantam 
tão bem “A diferença é o que nos une”.
Nesta edição eu gostaria de contar a 
todos que doei todas as minhas notas 
fiscais com meu CPF de abril, maio e 
junho, para a AMA. Foi super 
fácil e me deu muita satisfa-
ção. Bastou entrar no site: 
www.nfp.fazenda.gov.br, 
colocar meu cpf e senha e 
clicar em entidades. A única 
coisa que precisei fazer foi 
saber o CNPJ da AMA que é 
52.802.295/0001-13 e esco-
lher o período. Entre as pes-
soas próximas de mim, eu vi 
fazendo a mesma coisa a Cris-
tiane Eugenio e o Rafael, mas 
gostaria muito de saber que muito mais 
pessoas vão doar.
Concluindo este editorial eu gostaria de 
agradecer ao Fabio Dias e à Andrea Ri-

“Quem disse que não podemos?
Nunca duvide de nós!

Somos especiais, quase super-heróis”
Mundo Bita

beiro pela parceria para recebermos 
a Temple Grandin.
Também queremos transmitir o nos-
so agradecimento à SANTA LOLLA 
que mais uma vez vai prestigiar a 
AMA com uma campanha 
nacional de sapatilhas.
É também com muita 
alegria que agradece-
mos à equipe da Musik 
Produções que está nos 
dando um grande apoio 
para viabilizar as filma-
gens de nossos cursos e 
palestras, pois além de 
assessorar-nos tecnica-
mente doou alguns dos 
equipamentos necessári-
os. 
Gostaria também de enviar um forte 
abraço para o Beto von Poser e re-
gistrar a impressionante criatividade 
dele para montar um cenário com 
simplicidade, mas com muito encan-
to.
Quero transmitir também o nosso su-

per agradecimento ao amigo artista 
Tato Fisher que abrilhantou o nosso 2 
de abril com sua arte.
Não podemos deixar de agradecer à 

Flex imagem, luz e som e aos técnicos 
pelo som no dia 2 que tanto enrique-
ceu a nossa comemoração. 
Quem participou da celebração se 
encantou com o painel no fundo do 

palco desenhado pelo nosso colabo-
rador Vinicius Aguiar e com impressão 
doada pela Neo Print a quem trans-
mitimos o nosso agradecimento.
Antes de encerrar quero enviar o forte 
abraço dos pais ao nosso querido Pa-
dre Ticão que sempre que pode, está 
conosco na alegria e na tristeza.

Finalmente enviamos o 
abraço carinhoso ao Secre-
tário Municipal da Pes-
soa com Deficiência, Cid 
Torquato e ao amigo Car-
los Garcia dos quais temos 
a honra de sermos amigos

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



É com grande satisfação que falo de 
nossa residência e dos avanços que 
tivemos nos últimos meses. 
Em pouco tempo, vimos nosso 
atendimento crescer de 18 residentes 
vivendo em 3 residências, para 25 
residentes em 4 residências, com 
atendimento em finais de semana, 
quinzenalmente para todos. 
Vimos nossa equipe praticamente  
dobrar e melhorar o suporte 
oferecido para todos os assistidos 
independentemente de problemas 
de comportamento ou nível de 
comprometimento. 
O desenvolvimento do trabalho da 
residência é permanente, procurando 
sempre proporcionar aos residentes 
desenvolvimento de suas habilidades, 
autonomia em seus cuidados pessoais e 
qualidade de vida. 
Durante o final de semana as atividades 
são dirigidas ao lazer, recreação, saúde 
e bem-estar. Contamos agora com 

profissional especialista em atividade física 
que desenvolve um programa especial para 
os finais de semana com grupos 
de 3 a 4 assistidos.
Impossível descrever todas 
as vitorias que alcançamos 
diariamente no nosso trabalho 
na residência. Faltam palavras 
para registrar todas as evoluções 
que a cada dia os residentes 
alcançam, seja vencendo um 
problema de comportamento, 
adquirindo uma habilidade nova, 
comunicando-se de maneira funcional ou até 
mesmo com um simples gesto de sorrir ao 
chegar em sua casa
Estamos trabalhando incansavelmente 
para possibilitar que alcancemos todos os  
objetivos que o trabalho da residência 
tem potencial para desenvolver e por isto 
queremos dividir com todos a satisfação 
que nos proporciona este trabalho tão rico e 
cheio de conquistas. 
Adriana Pereira

Residência Terapêutica AMA Grupo de mães
Este ano estamos 
desenvolvendo algumas 

atividades 
para as 
mães tanto 
no Cambuci 
como em 

Parelheiros.
Para o NdA de abril , 
selecionamos uma imagem 
das mães    participando de 
atividades do Gian Trione 
e damos uma dica – pela 
expressão de satisfação de 
todas as mães, a atividade 
deve fazer bem ao corpo 
e à alma. Vale a pena 

Em 2 de abril, pais e amigos da AMA se 
reuniram na parte externa do setor Luis 
Gama para celebrar juntos esta data 
tão importante 
para todos.
O nosso 
querido e 
talentoso vice-
presidente Beto 
von Poser doou 
todo o trabalho 
cenográfico e a 
Flex som, luz e 
imagem doou 
a instalação e técnica de som durante 
todo o evento. 
O mestre de cerimônia foi o multi artista 
Tato Fisher que encantou a todos com 
sua versatilidade e simpatia, tendo sido 

Celebração do Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo

inclusive comparado ao famoso chansonnier 
Maurice Chevalier.  
A nossa presidente Fatima fez a abertura 
de manhã e à tarde e foram 

i n t e r c a l a d o s 
números artísticos 
de nossos assistidos 
com importantes 
pronunciamentos 
como o da cantora 
gospel Adriana 
Godoy, dos 
representantes da 
SANTA LOLLA, da 

Conselheira Marisa falando pela 
AMA e pela ABRA, a Andrea 
Ribeiro falando sobre a próxima visita da 
Temple Grandin, o querido Padre Ticão, a 
Maria Rosas da ABADS, a Ana Beatriz do 

Forum de Entidades, a Promotora de 
Justiça Eliana Passarelli e o Secretário 
Municipal da Pessoa com Deficiência Cid 

Torquato. 
O evento foi 
encerrado 
tanto de 
m a n h ã 
como à 
tarde, pelo 
coral dos 
a s s i s t i d o s 
cantando a 

emocionante música “A diferença é que 
nos une”.


