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Editorial

Este ano, a Taça AMA de Golf  aconteceu 
no dia 6 Maio, e foi um sucesso absoluto!
Participaram do evento 92 asso-
ciados do Golf Club, com uma ar-
recadação recorde de R$ 15.750,00!
Precisamos agradecer, e muito, as pes-
soas que tornam esse evento possível.
Inicialmente, agradecemos ao Presi-
dente do São Paulo Golf Club, o Sr. 
Luiz Fernando Calfat Salem, que todos 
os anos dedica um dia para esse evento. 
Agradecer aos associados desse clube, 
que a cada ano que passa aumentam em 
número de participações, mostrando o 
interesse em ajudar a AMA, e dando um 
espírito alegre ao evento, que acaba não 
tendo o valor de uma competição, mas 
sim de um grande ato de solidariedade. 
No torneio, são entregues premia-
ções de objetos doados, e isso somente 
é possível pois todos os anos os se- 
nhores Luciano Tadini e Dorian Guido 
Tadini  doam relógios da marca Ta-
dini e o senhor Roberto Garcia, da 
Kalunga, faz a doação de 1 impressora.
Nunca teremos palavras para agradecer 
aos funcionários do Golf Club, que 

Este é o novo site da AMA: www.ama.org.br
O endereço continua o mesmo, mas o site não. Neste mês de junho a AMA inaugura 
o nosso novo portal que terá muito mais informação e conhecimento. O novo site 

é totalmente diferente do antigo, e irá revo-
lucionar a relação dos visitantes virtuais com 
a AMA. O layout (“visual”) é baseado na in-
teratividade e nas cores vivas que estão pre-
sentes nos olhos de cada pessoa com autismo.
Depois de um grande tempo de espera, o site 
está pronto para estreitar as relações entre a 
AMA e seus visitantes. Ele será atualizado 
regularmente com informações de relevân-
cia a nós amigos das pessoas que têm autismo.
O novo site traz uma área de cursos inteiramente 
nova, onde o usuário poderá experimentar cur-
sos online ou offline, além de poder inscrever-
se em cursos presenciais, o que facilitará, e 

muito, o aprendizado de pais, parentes e interessados na área. O novo portal promete! 
Este belo projeto foi viabilizado pela parceria entre AMA e duas organizações sue-
cas de apoio internacional: SHIA e RFA.
Lucas Leão - Estagiário - lucas@ama.org.br

nesse dia doam seu trabalho. Como por 
exemplo, a Odete, o Luizinho, o Ro- 
naldo, o Roberto, o Juliano, entre tan-
tos outros. Pedimos até desculpas se o 
nome de um dos colabores não esti-
ver aqui, mas temos a certeza que sem 
a ajuda de todo o grupo, do gesto de 
solidariedade de todos, ficaria impossível 
que o evento saísse sempre um sucesso!
Por fim, agradecemos ao Senhor Flavio, 
que sempre fica muito bravo quando 
mencionamos o nome dele e dizemos 
que sem o seu empenho, nada disso 
aconteceria. Sr Flavio, nos dê licença, 
pois aqui vai o nosso muito obrigado. 
Carla da Silva Knize
carla@ama.org.br

Novo site da AMA

Taça AMA de Golfe

Editorial
Amigos,
Várias pessoas têm me pedido notícias da obra. 
Nós não temos feito muitos comentários a 
respeito, porque sempre estamos 
esperando a chegada de uma boa 
notícia e infelizmente isto está 
demorando mais que o previsto.
A única pendência pra chegada 
do dinheiro do BNDES, pra térmi-
no da obra do sitio e pro prédio 
novo do Cambuci, é o papel do 
Governo do Estado cedendo o 
terreno do Cambuci em comoda-
to. A demora em sair este docu-
mento é incompreensível princi-
palmente se levarmos em conta 
que estamos aqui há 17 anos e 
que aqui construímos um prédio há seis anos.
A Marisa, superintendente da AMA, que está 
cuidando deste documento e que ultima-
mente tem-se dedicado muito a esta tarefa, 
acha que até o final de maio o documento 
deve estar disponível. Como sabemos que 
o BNDES libera dinheiro todos os meses do 
dia 1° ao 15, esperamos ter uma excelente 
notícia na primeira quinzena de junho.
Algumas pessoas têm dito que ultimamente 
ando distribuindo muitos abraços dentro 
de minha própria família, mas não tenho 
culpa. Neste semestre fui arrebatada por 
uma onda de casamentos e de noticias e 
por isso, desculpem, mas lá vou eu de novo. 
O meu primeiro abraço de hoje vai com 
muito amor pra minha filha Mariana que 
se casa com  o Alberto numa cerimô-
nia bastante íntima no dia 24 de junho. 
Desejo que minha filha seja muito feliz.
Outro abraço muito afetuoso pro meu filho 
Pedro Paulo que dia 5 de junho vai começar 
a trabalhar em uma empresa na Inglaterra. 
Espero que tudo corra muito bem por lá.
Um abraço grande aos amigos do São Pau-
lo Golfe Clube que todo ano colaboram 
conosco de forma tão alegre e solidária.
Um abraço ao Jorge Dias e aos ami-
gos da Febrafarma que vão patroci-
nar mais uma edição do “Guia Prático”.
Um agradecimento muito especial a todas as 
pessoas que adquiriram o kit do dia das mães.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria Serrajordia Ros de Mello 
anamaria@ama.org.br
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Em 12 de janeiro de 1997 nasceu meu fil-
ho Matheus, um garoto saudável e muito 
risonho. Fez todos os acompanhamentos 
médicos com o pediatra, e estava 
tudo bem. Andou com um ano de 
idade e começou a “balbuciar” as 
primeiras palavras “mamã e papa”.
Com o passar do tempo, notei 
que meu filho estava regredindo. 
As palavras cessaram e Matheus 
começou a se isolar. Também 
teve crise convulsiva. Preocu-
pada, levei meu filho para fazer 
exames neurológicos, exames de 
sangue, audição, etc. Todos os 
exa-mes tiveram resultados normais, a- 
penas o exame de eletroencéfalograma 
demonstrou uma pequena alteração.
Resolvi levá-lo para a escolinha (ma-
ternal). Passamos por uma avaliação e a 
psicóloga me disse que se tratava de “au-
tismo”. Foi a primeira vez que ouvi a pa-
lavra autismo. E agora o que fazer? – me 

perguntei. Não tinha noção da gravidade do 
problema, então resolvi procurar e pesquisar.
Acompanhando meu filho para fazer exames 

no Hospital “Cruz Azul” que fica na avenida 
Lins de Vasconcelos, me confrontei várias 
vezes com o prédio da AMA, e vendo que 
se tratava de autismo resolvi procurá-la e a-
gendar uma visita. Nessa visita, notei que o 
trabalho realizado era exclusivo para pessoas 
com autismo e que incluía atividades da vida 
diária como: tirar fraldas, escovar os dentes 
sozinhos, etc. melhorando o seu comporta-
mento, independência e alfabetização. Ana-
lisando a complexidade do autismo, vi que o 
Matheus se enquadrava dentro desse espectro.   
Aos quatro anos de idade, no dia 
06/06/2001, depois de muita procura, o 
meu filho Matheus ingressou na AMA. 
Lá conheci outras mães e seus filhos.
Atualmente o Matheus esta com 
nove anos de idade, continua o seu 
acompanhamento na AMA, evolu-
indo a cada dia dentro de seu quadro.
Matheus é um menino muito carinhoso e 
alegre. Gosta de música, de comer e de pas-
sear de carro. Tem um enorme carinho pelo 
pai (Eugênio) e pelo irmão (Lucas, 6 anos).
Agradeço a Deus pela força que ele me dá 
para continuar a luta de cada dia. Agradeço 
a todos os envolvidos dentro do autismo e a 
AMA pelo carinho e assistência a meu filho.     
Cristiane  mãe do Matheus

Estamos estendendo a promoção 
de Dia das Mães até o final de 
Maio. É a sua chance de adquirir 
o “Kit imaginação” por R$90!.
Esse kit é  composto pelo livro Imagi-
nação,  que é uma obra de arte que 
reune textos  inéditos de escritores 
renomados, como Paulo Coelho 
, Maurício Kubrusly, Rubem Alves 
e  fotos de artistas como  André 
Brandão, Christian Parente, Rogério 
Reis entre outros, e também pelo 
“caderno imaginação” que também 
é uma obra de arte, ambos idealiza-
dos para angariar fundos para a AMA. 
Estamos muito contentes com os elo-
gios que estamos recebendo a res-
peito desse kit, no geral os “amigos” 
que aderiram à campanha do dia 
das mães ficaram muito satisfeitos

“A experiência das coisas que nos agradam ou nos aborrecem, que nos ajudam ou prejudi-
cam, é uma boa norma para avaliarmos o que devemos fazer ou evitar no trato com os outros. 
O egoísmo cega e não permite que vejamos os outros; a humildade 
abre caminho à caridade em detalhes práticos e concretos de serviço.
Todos desejamos ouvir uma palavra de ânimo quando as coisas não nos correm bem; 
uma palavra compreensiva quando, apesar da nossa boa vontade, tornamos a errar; 
que tenham em conta as coisas positivas que fazemos mais do que as negativas; que 
exista um ambiente de cordialidade no lugar onde trabalhamos ou ao chegarmos a 
casa; que nos exijam no trabalho, sem dúvida, mas com bons modos; que nos advir-
tam quando fazemos mal alguma coisa, ao invés de a comentarem com os outros; que 
se preocupem verdadeiramente conosco quando estamos doentes; que rezem por 
nós. Estas são as coisas que, com humildade e espírito de serviço, devemos fazer pelos 
outros, pois ‘tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazei-o vós a eles (Mt 7,12)
(Falar com Deus, F.F.Carvajal)”.
Elisa mãe do Pedro  
emi_elisa@hotmail.com

A História de Matheus

Aprendei A fAzer o Bem

Dia das mães 
Kit Imaginação

Prezados leitores,
Devido a um descompasso dos NdAs 
publicados desde o início de 2006, 
a edição de junho está sendo publi-
cada logo em seguida da edição de 
abril. Para corrigir o descompasso, 
saltamos o mês de 
maio e divulgamos 
neste número os 
aniversariantes de 
maio e junho

Cadê o Nda de maio??

Fabio A. dos Anjos Mendes  6
Débora C. Marques  10
Guilherme A. Nardi  15
Rafael G. Carboni  17
Ianca Luz Amaro   19
Felipe O. Santos Brito  20
Gustavo Roque   22
Daniel B. Morais da Silva  27

John Alan Vidigal da Silva  3
Thabata de Almeida  5
Matheus Sakaguti Leal  6
João Marcelo Souza da Silva 11
João Marcel de Souza da Silva 11
André Vinícius França Silva 11
Vinícius Luiz Trivilin Silva 15
Ciro Marcus Paulo Brandão 25
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