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Editorial

“Essa é a verdadeira alegria na vida, ser útil a um  
objetivo que você reconhece como grande. ”  

George Bernard Shaw

No dia 7 de agosto passado, a Suzana 
Rodrigues Coordenadora Pedagógica da 
Matriz do Febracis Coaching Integral 
Sistêmico em Fortaleza, entrou em 
contato conosco para informar que 
um de seus alunos, durante o trei-
namento Fator de Enriquecimento 
em São Paulo nos havia indicado 
para receber uma doação. 
O valor da doação era de R$ 
6.000,00 e para isto tínhamos que 
preencher uma ficha de cadastro e 
informar o destino que daríamos à 
doação.
Preenchemos a ficha, antes co-
municando que no dia seguinte 
comemoraríamos 8 anos de 

existência e que com este valor          
adquiriríamos aparelhos de aca-
demia ao ar livre para ser instalada 

em Parelheiros com a finalidade de 
contribuir com a qualidade de vida 
dos adultos com autismo e inclusive, 

desde que organizadamente, de 
familiares e profissionais.
A doação foi depositada no dia 
seguinte, o que agradecemos com 
muita alegria e já foram adquiridos 
da empresa Tryanon, um simula-
dor de percurso individual e um 
remador individuais, um peitoral e 
um giro vertical duplos, barras de 
3 alturas e uma lixeira.  Estamos 
aguardando a entrega e a instala-
ção dos equipamentos.

Doação de R$ 6.000,00 da Febracis

Há algum tempo que nos preocu-
pamos com a saúde e bem-estar 
dos adultos atendidos pela AMA.
Em Parelheiros temos mais 
condições de oferecer diversas 
oportunidades de aprimoramento 
da saúde porque dispomos 
de mais espaço e de um 
espaço de excelente quali-
dade.
Por isto, ao receber a doa-
ção da Febracis, vimos a 
oportunidade de montar 
a academia ao ar livre que 
queríamos, há muito tem-
po montar.
Todos nós sabemos que 

com a idade vão aparecendo 
as dores nas diversas partes 
do corpo. Em nosso caso isto 
é agravado pela dificuldade de 
comunicação da maioria de 
nossos assistidos o que im-

plica em que muitas vezes essas 
dores não possam ser percebi-
das por nós.
Decorre daí a importância dos 
aparelhos que alongando as 
diversas partes do corpo, aju-

dem a aliviar e até mesmo 
a evitar estas dores.
A academia será dis-
ponibilizada, em horários 
organizados e pré-deter-
minados, para que pais e 
profissionais possam ter 
também a oportunidade 
de relaxar e de investir 
em saúde do corpo e da 
mente.Foto ilustrativa

Presidente Fátima e seu filho Pedro

Academia ao ar livre

É muito triste dizer adeus e princi-
palmente a alguém com parte tão 
importante em nossa história.
O Norberto, um dos fundadores 
da AMA, nos deixou no dia 27 de 
agosto. Ele estava enfermo desde o 
final de 2015.
O Norberto era engenheiro, marido 
da Marisa que também participou da 
fundação da AMA, foi nossa presi-
dente e presidente da ABRA Asso-
ciação Brasileira de Autismo e pai 
do Renato, residente em Parelheiros.
Norberto participou sempre ativa-
mente de nossa associação, logo no 
início, elaborou um projeto para a 

AMA que a Marisa conserva até 
hoje. Entre a suas contribuições 
mais notáveis, em minha opi-
nião,  estão o conjunto de obras 
na unidade de Parelheiros, 
logo depois da compra do sitio, 
quando ele trabalhava na CBPO  
e em um momento em que as 
necessitávamos muito e não 
tínhamos recursos para fazê-las 
e a doação de dois galpões, um 
no Cambuci onde se iniciou o 
nosso projeto de sede e outro 
em Parelheiros onde iniciamos o 
projeto de oficinas.

Quero deixar aqui o meu enorme 
reconhecimento, o meu sentimento 
e o meu abraço para a Marisa

O adeus ao Norberto

Amigos,

Pensando hoje, parece incrível que ten-
ham se passado trinta e cinco anos do 
dia em que um grupo de pais nos conhe-
cemos no consultório do Dr. Rosenberg 
e ele nos aconselhou a fazermos alguma 
coisa pelo futuro de nossos filhos.
Mas na verdade, se pararmos para pensar, 
nos damos conta da imensidão de acon-
tecimentos destes anos todos desde o iní-
cio no quintal da Igreja Batista, passando 
pelo sobrado alugado na rua do Paraiso, 
pela compra do sitio em Parelheiros, pela 
escola no “barracão” ou galpão instalado 
na rua Luis Gama pela CBPO através do 
Norberto e tantas e tantas coisas e pes-
soas que foram construindo o que a AMA 
é hoje.
A construção continua. Novos pais vão 
chegando, novos amigos vão ajudando 
e se ainda é um privilégio que nossos fil-
hos recebam atendimento especializado, 
já sabemos que juntos podemos seguir 
construindo um futuro em que possamos 
continuar sentindo alegria e orgulho pe-
los frutos semeados e colhidos.
Houve um tempo em que pensávamos 
um dia de cada vez e a nossa sobrevivên-
cia dependia quase que totalmente da 
renda de uma rifa, de um jantar benefi-
cente e principalmente das doações de 

amigos que acreditaram em nosso tra-
balho. 
Hoje as doações que recebemos são 
extremamente importantes, pois é 
através delas que conseguimos fazer 
a manutenção dos prédios, a compra 
dos materiais 
pedagógicos e 
terapêuticos e 
a aquisição de 
equipamentos 
educacionais, 
terapêuticos e 
administrativos 
e ter um fun-
do de reserva 
para possíveis 
emergências.
É em nome da importância do tra-
balho que desenvolvemos que peço 
a todos os nossos amigos que façam 
pelo menos uma doação automática, 
mesmo que por um curto período, da 
Nota Fiscal Paulista e se possível con-
vençam também os seus amigos. Eu 
fiz e confesso que sinto muito orgulho 
cada vez que informo o meu número 
de CPF no caixa.
Agradecemos a cada um e todos os 
nossos doadores porque representam 
um importante papel em nosso pro-
jeto.

Especialmente queremos agradecer, 
em nome de todos os pais e profis-
sionais, de coração à SANTA LOLLA 
pelo quarto ano desta campanha que 
tanto nos engrandece.
Queremos também enviar o nosso 

agradecimento à 
Febracis pela doação 
e à Profa. Andrea e ao 
Prof. Raul da FMU por 
ter-nos recebido com 
tanto entusiasmo.
Não poderia ter-
minar sem elogiar 
a participação dos 
pais na aprovação 
de contas e lembrar 
a todos que a partici-

pação de cada um é essencial para a 
continuidade da AMA.
Quero agradecer aos meus com-
panheiros na fundação da AMA, Dr. 
Brandão e Marisa pelo trabalho rea-
lizado na construção desta associa-
ção.
Finalmente, gostaria de deixar nos-
sa homenagem ao companheiro             
Norberto que se foi, mas deixou aqui 
sua marca eterna.
Um abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Na segunda-feira 
dia 3 de setem-
bro, nos reunimos 
no Campus Santo 
Amaro da FMU com 
a Profa. Andrea 
Ribeiro que nos 
apresentou ao 
Prof. Raul Jaime 
Brabo, coordena-

dor do curso de 
musicoterapia 
para iniciar 
uma provável 
parceria entre 
este curso e a 
AMA.
O curso de mu-
sicoterapia da 
FMU é o único 

Conversando sobre novas parcerias
de São Paulo e recebeu 
nota máxima do MEC em sua 
última visita.
Agora esperamos rece-
ber o Prof. Raul na AMA 
para poder dar os próxi-
mos passos na direção  de 
formar esta interessante 
parceria.



Na terça-feira dia 28 de agosto, recebe-
mos a visita de Mariana, Veruska, Jhones 
e Luiz Ernani da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo para conversar 
sobre a Nota Fiscal Paulista.
Eles vieram até a AMA para divulgar e 
incentivar a doação automática da nota 
fiscal paulista.
Segundo eles, o governo pretende de aqui 
a algum tempo, acabar com o tipo de 
doação através da nota sem CPF, porque 
isto deu margem a algumas ações “não 
éticas”.
Eles disseram que é muito importante 
que divulguemos que quem faz a doação 
automática continua com o direito aos 
valores sorteados através das notas com 
seu CPF e que ao mesmo tempo, o valor 
revertido para 
a entidade 
através das 
notas é supe-
rior ao valor 
que reverteria 
para a própria 
pessoa.
Relembrando, 
o processo de 
cadastramento 

para doação automática é muito 
simples.  Basta entrar no site https://
www.nfp.fazenda.sp.gov.br/, clicar 
na aba entidades, e na opção Doação 
de Cupons com CPF (automática) e 
selecionar o período.
Eu já me cadastrei e sinto muito 
orgulho ao dar meu CPF em toda 
e qualquer compra que faço. Infe-
lizmente ainda temos menos de 10 
doadores nesta modalidade, mas 
esperamos contar com a colaboração 
de pais, amigos e profissionais para 
esta que pode ser uma importante 
contribuição para a melhora de nossas 
instalações, equipamentos e materi-
ais.
Ana Maria

Nota Fiscal Paulista

A Assembleia aconteceu no dia 29 de agosto às 14h, em segunda chamada com a participação da Marlene e 
Jessica do escritório responsável atualmente por nossa contabilidade, a A2 Office.
A presença de 25 pais tanto da unidade do Cambuci como de Parelheiros, muito nos alegrou, sendo que todos 
ouviram atentamente a explanação da Marlene e da Jessica sobre as contas da AMA e no final se disseram 
satisfeitos.
Rafael aproveitou a ocasião para mostrar o painel de acompanhamento das contas da AMA através do site 
www.ama.org.br  (aba “você e a AMA”, item “prestação de contas”), ao mesmo tempo em que se colocou à dis-
posição de todos para todo e qualquer esclarecimento necessário.

Assembleia de aprovação de contas de 2017
A nossa presidente Fatima, o Pedro, 
o Rafael e eu recebemos a Flavia e 
a Sara da renomada marca SANTA 
LOLLA que pela quarta vez pro-
moveu 
uma cam-
panha ini-
ciada no 
dia 2 de 
abril, “Dia 
Mundial 
de consci-
entização 
do au-
tismo” e 
concluída 
no início 
de setem-
bro.
No ano 
passado, a campanha foi um sucesso 
e uma parte do valor dela, foi des-

tinada à aquisição do parquinho 
dos assistidos pequenininhos de 
Parelheiros.
A campanha deste ano foi um 

sucesso 
ainda 
maior 
e parte 
dela 
será re-
vertida 

para a aquisição do 
parquinho dos assistidos 

pequenininhos do setor Lavapés.
Este ano veio junto um cartão 
declarando que o time da SANTA 
LOLLA se orgulha de participar 
do projeto da AMA. Nós também 
nos sentimos muito honrados 
de ter uma parceria com uma 
empresa com tanto respeito no 
mercado e que ao mesmo tempo 
tem um apurado senso de respon-
sabilidade social.

Agradecimento ao Time SANTA LOLLA

Da esquerda para a direita: Pedro, Fátima, Flávia, Ana Maria e Sarah

Dia 8 de agosto a AMA comemorou o seu 35° aniversário.
Esta data é para ser efusivamente comemorada porque como 
o Brandão e a Marisa que participam da AMA desde o início, 
poderão lembrar claramente, percorremos um caminho que 
inicialmente parecia impossível, mas com ajuda de amigos 
muito importantes e dando-nos forças uns aos outros, con-
seguimos avançar até sermos hoje considerados uma referên-
cia em autismo.
Fomos ajudados por muitas pessoas e todas e cada uma delas 
tiveram um papel muito importante em nossa trajetória. 
Impossível agradecer individualmente a cada uma, mas não 
posso deixar de lembrar do ator Antônio Fagundes que nos 
deu um importante empurrão inicial e os amigos da Suécia. 
Na Suécia encontramos amigos que fundaram a Associação 
de Amigos da AMA de São Paulo em Estocolmo, uma as-
sociação que durante dez anos, através de convenio com o 
governo sueco, nos apoiou técnica e financeiramente. 
Quando aquele governo decidiu, depois de dez anos, inter-
romper a nossa ajuda para priorizar a ajuda a países afri-
canos, quase milagrosamente, ao mesmo tempo entrou em 
vigor a ação civil pública em nosso estado e em sua conse-
quência, os convênios que nos permitem oferecer atendimen-
to especializado e gratuito a mais de 300 crianças, jovens e 
adultos com autismo sem distinção de raça, posição finan-
ceira e orientação política ou religiosa.
Ana Maria Serrajordia Ros de Mello 
Superintendente e mãe do Guilherme

Aniversario da AMA


