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Editorial

Por que ser doador da AMA?

Amigos,
Hoje em dia a maioria das pessoas colabora com alguma insEste mês, o NdA é um
tituição. Infelizmente há muitas pessoas que nepouquinho diferente, por
cessitam ajuda, mas felizmente há muitas pessoas
várias razões quase todispostas a ajudar.
das elas de nossa própria
Quando alguém decide que vai ajudar uma instiresponsabilidade.
tuição, começa a se perguntar qual o melhor criMas tenho certeza que
tério para não errar na hora de escolher a entiisto não vai criar nedade.
nhum problema, pois
Há várias maneiras de fazer isto, e talvez a meaproveitamos as oporlhor delas seja ainda visitar algumas institutunidades para mostrar
ições, fa-zer perguntas, tentar compreendê-las,
um pouquinho mais da
fazer comparações e só depois, escolher com o
coração.
AMA para que todos os
Nós gostamos tanto que as pessoas nos visitem
nossos amigos possam
conhecê-la me-lhor e ir acompanhando tanto no Cambuci como em Parelheiros porque precisamos que
as pessoas que nos ajudam estejam convencidas do bem que fabem de pertinho todas as mudanças.
Este mês, teremos uma super oportuni- zem e porque temos muito orgulho do nosso trabalho.
dade de fazer o bem saboreando uma Infelizmente muitas pessoas não se aventuram a visitar Parelheiros porque acham muito longe, porque têm medo ou porque
suculenta feijoada.
Aliás, quero aproveitar pra agradecer de acham que vão ficar impressionados. É muito importante visitar
coração ao Marcos e à Vera, do Veríssimo, Parelheiros inclusive para poder ter uma dimensão melhor dos
que estão abrindo as portas de seu mo- limites da dignidade humana. Para poder compreender que um
derno e aconchegante restaurante para ser humano, mesmo severamente incapacitado, com um pouco de
todos os queridos amigos que colabora- ajuda consegue viver com dignidade. E esta é a razão principal
rem com R$ 40,00 com a nossa associa- porque acreditamos que vale a pena ajudar a AMA.
Se você quiser ser doador ligue para o call center da AMA ção.
Os convites estarão à venda a partir de 3376-4410 e fale com a inês.
Novembro.
Fazer o bem saboreando uma
Quero agradecer à Katia Grubisich e à
deliciosa feijoada
Deise Cugini do Emporium K que nos
prestigiaram com um desfile de modas
A AMA está organizando um delicioso evento pra encerrar o ano de 2007 com
que comentaremos na próxima edição.
chave de ouro.
Parabéns à SCI Soluções em ComunicaDia 24 de novembro a partir das 12h horas e até as 15h horas o Restaurante Verísção Integrada, a nossa
simo oferecerá uma deliciosa feijoada com direito a um
querida Assessoria de imrefrigerante a todos os amigos que fizerem uma doação
prensa (www.solucoesci.
de R$ 40,00 para a AMA, adquirindo assim um convite
com.br) pelo aniversário
especial para essa confraternização.
de um ano.
O Restaurante Veríssimo foi inaugurado em maio deste
Parabéns ao senhor Elias
ano e recebeu o nome do escritor Luis Fernando VerísNigri e muito obrigado
simo que assina o logo do estabelecimento e na noite de
por lembrar-se de nós na
sua inauguração subiu ao palco do restaurante com sua
festa de seu aniversário.
banda Jazz 6.
Um abração pra Leila
O Restaurante, que vale a pena conhecer, é todo decoCabariti, nossa querida
rado com cartazes que fazem referência ao escritor que
voluntária.
lhe cedeu o nome.
Pra encerrar queria incenFoto ilustrativa
É muito importante lembrar que a aquisição do convite é
tivar a todos os doadores
imprescindível para que você possa participar da feijoada
para escreverem contando “Por que sou
e ajudar e contribuir ao mesmo tempo com a AMA. Os convites estarão à venda
doador da AMA”.
muito em breve aqui na AMA e contamos com a presença de todos.
Um abraço a todos.
O Restaurante Veríssimo fica na Av. Nova Independência, 12 no Brooklin Novo e
Ana Maria Serrajordia Ros de Mello
o telefone de lá é 5506-6748.
anamaria@ama.org.br

Você conhece a AMA?
A AMA Associação de Amigos do Autista foi fundada em agosto de 1983
por um grupo de pais que ao receberem o diagnostico de autismo de
seus filhos pequenos, constataram
que nada havia na época que pudesse
ajudar seus filhos.
Estes pais tiveram muito trabalho
porque como a AMA era a primeira
associação dedicada ao autismo no
país, o autismo era praticamente
desconhecido de médicos, professores, governantes e da sociedade em
geral.
O autismo começou a ser conhecido

a partir de 1987 quando o ator
Antonio Fagundes resolveu ajudar e desde então a AMA vem
trabalhando e pesquisando
muito para aprimorar-se cada
vez mais em ajudar as pessoas
com autismo no Brasil.
A história destes vinte e quatro
anos de trabalho é bonita e comovente e o
espaço de que dispomos aqui seria insuficiente para contar esta história de lutas,
sucessos, prêmios, reconhecimento nacional e internacional, parcerias, necessidades e dificuldades.
Resumindo, podemos contar que a partir

de 2006, graças às parcerias com o governo e a sociedade, a AMA conseguiu
oferecer atendimento totalmente gratuito a um numero bastante grande de crianças, jovens e adultos com
autismo, mas ainda precisa
muito de ajuda porque o trabalho que
realiza é difícil e especializado.
Se você quiser conhecer um pouco
mais sobre a história da AMA, da qual
você também faz parte, você pode fazêlo pessoalmente ou através de uma
visita ao site www.ama.org.br

Unidades da AMA
Para os amigos que ainda não tiveram o oportunidade de conhecer as instalações da AMA, estamos colocando algumas fotos para que possam ter um idéia da infra-estrutura que a AMA tem hoje. Vale muito lembrar
que o trabalho começou em 1983 no quintal de uma Igreja Batista e que se hoje a AMA tem esse porte, foi
através de muito trabalho, perseverança, fé, atitude, sem falar na importantíssima colcaboração de todos os
associados, que durante esse tempo todo, acreditando no trabalho que aqui é desenvolvido, depositaram sua
confiança na AMA.

Sítio Nova Esperança
Breve descrição:
Localização: Rua Henrique Heimberg, 1015
- Parelheiros
Tel: (011) 5920-8018
Atendimento Atual: 77 pessoas com autismo
Gratuidade: 100%

Centro de Reabilitação infantil
Breve descrição:
Localização: Rua dos Lavapés, 1123 Cambuci
Tel: (011) 3376-4400
Atendimento Atual: 49 pessoas com
autismo
Gratuidade: 100%
Centro de Reabilitação para jovens e adultos
O centro de reabilitação para Jovens Econômico e Social, têm sua data de inAniversariantes
e Adultos, que está sendo construído alguração pré=estabelecida para 15 de
graças a um projeto a fundo perdido dezembro desse ano. A obra, que teve um de Novembro
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Venha nos fazer uma visita!
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Se você quiser contribuir com o trabalho
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desenvolvido na AMA, ligue para 011
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3376-4410, fale com a Inês e escolha como
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e quando ajudar.

