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Editorial
Amigos,
Outubro tem tudo a ver com a AMA. Em 
outubro comemora-se o dia da criança, 
do professor, do médico e do fisiotera-
peuta e de quebra, também, o dia da na-
tureza neste ano da biodiversidade. 
Normalmente em outubro começamos 
a pensar no encerramento do ano, mas 
este ano é muito especial, pois estamos 
iniciando uma nova parceria para aten-
dimento de mais 40 crianças e jovens no 
Pinel e preparando a I Jornada da AMA 
de Análise do Comportamento e Desen-
volvimento Atípico que será aqui mesmo 
no Auditório da Luís Gama.
Além disto, estamos recebendo a co-
laboração de alguns amigos para nos 
ajudar a aprimorar o processo de or-
ganização da associação e a encontrar 
uma maneira de mostrar a mais pessoas 
o quanto precisamos de ajuda e que uma 
pequena colaboração de cada uma pode 

representar um grande avanço no 
tratamento do autismo.
Porém, embora entremos em Outu-
bro com esperança, por outro lado, 
lamentamos que crianças como a 
Gabriela, cuja história contamos 
este mês, ao completar doze anos 
de idade ficarão sem atendimento. 
Pois a AMA não tem mais vagas para 
atendimento a jovens com compro-
metimento de moderado a severo, e 
apesar do empenho de algumas mães 
em pedir ao governo a cessão de um 
imóvel, até o momento não obtivemos 
nenhuma resposta positiva.
Assim, com alguma tristeza e 
bastante esperança encerramos 
este texto com um grande abraço 
para o Vladimir pai do Elias, pela sua 
disponibilidade em nos ajudar.
Um abraço muito carinhoso também 
para o Magistrado Fausto de Sanctis 

Trabalho Voluntário
Estamos orgulhosos de noticiar 
as duas últimas parcerias rea-
lizadas nesses últimos meses.
Em um curto espaço de tempo, 
fomos procurados separadamente 
pelo Vladimir Kuhl Teles, que 
é Professor na Escola de Eco-
nomia de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (EESP-FGV) e pai 
de um de nossos assistidos, e 
também pelo Álvaro Lopes, que 
é consultor de empresarias com 
foco em reengenharia de proces-
sos, estratégia e tecnologia da 
informação.
O trabalho que os dois se pro-
puseram de fazer com a AMA de-
verá trazer uma contribuição 
inestimável para a Associação, 
por isso, agradecemos aos dois 
pelo interesse pelo nosso tra-
balho e a disposição em nos aju-
dar.
A seguir uma breve descrição 
dos trabalhos que desenvol- 
veremos em conjunto.

e para a Deputada Mara Gabrili pela 
doação da Doblô.
Um grande abraço ao Álvaro Lopes 
que empolgou a nossa equipe com seu 
conhecimento e simpatia.
Um abraço muito apertado para a Vic 
von Poser, irmã do Fernando, a Luisa 
Ho, Irmã do Dudi e a nosso querido 
desenhista Rafael Dourado que es-
tão trabalhando no assunto surpresa 
do mês de Novembro: os cartões de 
Natal que serão produzidos na grá-
fica da AMA. Aguardem.
Um abraço a todas as pessoas ge-
nerosas e especialíssimas que con-
tribuem de diversas formas para 
que nosso trabalho se mantenha e 
evolua sempre.

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

Vladimir Kuhl Teles
Desenvolvimento de projetos.
O trabalho consistirá em pre-
parar projetos de captação 
de recursos e inscrevê-los 
no FUMCAD (Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente), que é um órgão 
da Prefeitura de São Paulo 
instituído para reservar re-
cursos para programas e pro-
jetos de atenção aos direitos 
da criança e adolescente em 
situação especial. Com isso, 
acreditamos que em 2011 será 
possível ampliar as doações 
para AMA, especialmente as 
provenientes de empresas.
Análise Financeira da uni-
dade do Call Center.
A proposta deste trabalho é 
fazer uma análise financei-
ra do Call Center para que 
consigamos estimar ações im-
portantes para o crescimen-
to, otimizando os recursos 
e estratégias para evitar 

qualquer tipo de desperdí-
cio.
Álvaro Lopes.
Com uma demanda de trabalho 
que cresce todos os dias, 
juntamente com a quantidade 
das atividades, precisamos 
ser cada vez mais eficientes 
e ter um bom planejamento e 
controle para garantir que as 
atividades sejam realizadas 
dentro dos prazos estipula-
dos.
O trabalho que o Álvaro está 
se propondo em fazer é desen-
volver habilidades gerenci-
ais nos profissionais da AMA, 
além de institucionalizar 
ferramentas de controles e de 
acompanhamento de projetos/
atividades que normalmente 
são utilizadas em empresas de 
médio a grande porte.
Esse é mais um passo im-
portante no treinamento e 
profissionalização dos fun-
cionários da AMA.



 

Aniversariantes  
de Outubro
Aluno         dia

Andre Bracesco de A. e Silva 01
Cayque Rodrigues Santos  02
Johannes H. G.F. von Ledebur 02
Mikaelle Santiago Bento  04
Gabriel Tetsuo M. Falsarella 05
Vinícius Spedo Martins  06
Jaine da Silva Fernandes  07
Gabriel de Jesus Santos  11
Fernando Rebelo Nogueira 12
Renato Furia Silva  18
Ariel Ferreira Fernandes  20
Felipe Hideki Okida  22
Eduardo Ho   24
Marcos Guilherme Lemos Rocha 28
Nicholas da Silva Moura  28
Marcus Vinícius Buissa Hernandes 30

História da Gabriela
Olá, meu nome é Iraci, sou mãe da minha 
“Dádiva de Deus”, Gabriela. É assim que 
eu me refiro a ela. Nós pais que temos 
um exemplo desses em nossas vidas, não 
temos mais que temer pelos obstáculos 
que virão pelos nossos caminhos. Essas 
crianças são “anjos”, e quando eles vieram 
trouxeram cada um uma bagagem, cheia 
de lições para nós, uns com a bagagem 
mais vazia e outros mais cheia, de amor, 
paciência, coragem, forças, compreensão 
e muita, muita perseverança, pois é essa 
referência que eu vejo em Gabi para mim.
Antes de começar a história da Gabi, é 
com muita emoção que por ela e por mim, 
quero deixar avisado que é o último ano 
da minha filha na AMA. Gabriela com-
pletará 12 anos em novembro. Queremos 
agradecer a todos que nos acolheram 
desde 05/04/2002, a há nove anos atrás, 
e os que nos estão acolhendo nos dia de 
hoje. Agradeço a Marli, Ana Maria, Már-
cia, Marisa, Rafael, Cida, Juliana, Luciane, 
Fernanda, Carol, Gisele, os professores de 
Educação Física, todos os profissionais e 
estagiários, a todos que passaram nesta 
jornada com a gente. Do fundo do cora-
ção só temos que agradecer pelo apren-
dizado e por tudo – obrigada, obrigada, 
obrigada.
A história da Gabi não é muito diferente 
das outras. A Gabi é minha segunda filha 
e a caçula. A minha intenção não era ter 
mais filhos, pois seu irmão mais velho, o 
Erick, nasceu de cesariana, nasceu com 
um atraso em coordenação motora, pas-
sou da hora de nascer. O Erick aos setes 
anos começou a cobrar um irmão. Chora-
va por que seus primos e seus amiguinhos 

tinham irmão, menos ele, e coração de mãe às 
vezes fraqueja e resolvemos dar um irmão para 
ele.
Quando engravidei tive uma gestação bem con-
trolada. Devido à primeira gestação, não tinha 
nada de dilatação, por isso foi bem controlada. 
Gabriela nasceu de cesárea também, ocorreu 
tudo bem, tudo normal. Foi uma tremenda fe-
licidade: era uma “menina”!
Gabriela não balbuciou , não 
engatinhava, demorou a andar 
– ela andou quase com dois 
anos. Até então ouvia falar que 
era normal, que tinha crianças 
que demoravam a andar, sem 
engatinhar. Mas dentro de mim 
eu achava que tinha algo errado 
com ela, tinha horas que ela 
parecia não ouvir, mas quando 
caia colher, panela, algo na co-
zinha ela entrava em pânico e 
chorava muito, até que um dia 
no berço eu percebi 
ela com movimentos nas mãos 
e nos dedinhos. Não podia ver nada balançan-
do que começava os movimentos.
Aí, num belo dia, me veio uma lembrança da 
primeira propaganda da AMA sobre Autismo 
com o ator Antonio Fagundes, que tinha uma 
criança sentada se balançando e movendo os 
dedinhos. Essa lembrança que eu tenho até 
hoje na mente. Na época meu filho mais velho 
era bebê, não sei em que ano era. Eu espelhei a 
Gabi nesta propaganda, a partir daí Deus só foi 
me preparando, até chegar à neuro-pediatra e 
ela me dar a notícia: sua filha tem “autismo”, e 
autismo não tem cura e tem que ser trabalhado. 
Nessa hora o chão se abre e você se pergunta “e 
agora, o que é que eu vou fazer meu Deus?” e a 

gente sai pisando em nuvens; eu não chor-
ei, e não tive crise de depressão, não tive 
tempo de pensar nessas coisas. Fizemos 
exames e mais exames, tudo normal. Com 
três aninhos as primeiras terapias foram 
fonoaudióloga e fisioterapia. Em uma con-
versa com a fonoaudióloga ela me indicou 
a AMA, pois ela estava se aperfeiçoando 

em autismo na AMA e me 
indicou.
Em um evento familiar 
minhas irmãs e minha 
cunhada me deram a              
notícia que já tinham 
agendado uma reunião de 
pais e a Gabriela já estava 
apadrinhada por uma em-
presa para atendimento por 
três dias por semana. De-
pois de estar na AMA, logo 
veio uma benção da Suécia 
(uma ajuda do governo de 
lá) e outra do Estado de São 
Paulo. A partir daí Gabriela 

passou freqüentar a AMA todos os dias da 
semana.
E para as mãezinhas: Obrigada por fazer 
parte também em todos os momentos des-
sa jornada.
Agradeço a Deus por me mostrar e con-
duzir todos esses momentos que passa-
mos. 
É aquela bagagem lá no início da historia 
que eu disse que a Gabriela trouxe, utilizo 
dela até hoje, não largo ela por nada desse 
mundo.

Um grande abraço a todos,
Iraci

Como noticiado no Nda de maio, começa-
mos a distribuição do CD “Autismo Você 
sabe o que é?”. O processo de confecção do 
CD é totalmente feito aqui na 
AMA e está dividido em duas 
etapas. Na primeira o mate-
rial é produzido na gráfica da 
AMA, doada pela Fundação 
Elijass Gliksmanis. Depois esse 
material é distribuído para as 
oficinas de laboraterapia do 
prédio da Luís Gama, onde 
através de uma atividade é 
montado e embalado pelos nossos jovens.
O próximo passo será contratar um jovem 
com Síndrome de Asperger para trabalhar 
como funcionário da gráfica.
As primeiras unidades do CD estão sendo 
distribuídas para nossos colaboradores do 
Call Center. Se você quiser um exemplar 
basta ligar e pedir o seu no telefone (11) 
3376-4400, com Bianca.

Recentemente a AMA recebeu a preciosa ajuda 
da 6ª Vara Criminal Federal - através da pessoal 
do Ilustríssimo senhor Juiz Fausto de Sanctis. 

Essa ajuda foi a conversão de 
uma pena em doação, para 
AMA, de um automóvel zero 
km.
Esse automóvel (Fiat Doblò – 
Lê-se Doblô) chegou em boa 
hora. Esse carro substituirá 
o VW Gol, que embora em 
ótimo estado de conservação, 

por ser de duas portas, não oferecia condições        
adequadas para algum transporte emergencial 
que se fizesse necessário.
Nosso Gol agora está à venda, então aproveita-
mos para fazer nosso comercial: interessados, en-
trar em contato com o Antônio no 5920-8018.
Agradecemos o Dr. Fausto e a toda sua equipe 
da 6ª Vara, que nos tratou com muita dignidade 
e consideração.

Distribuição do CD – Autismo, você sabe 
o que é?, feito na gráfica da AMA

Pena alternativa ajuda a AMA


