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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES 2011

AMA - Associação de Amigos do Autista
* Sede Adm|Escola: Rua do Lavapés, 1123,
Cambuci 01519-000 (11) 3376-4400
* Escola: Rua Luis Gama, 890, Cambuci 01519010
* Escola: Rua Teodureto Souto, 145, Cambuci
01539-010
*Escola|Oficinas|Residências: Rua Henrique
Reimberg, 1015, 04890-610 (11) 5920-8018
* Call Center: Rua dos Lavapés, 1123, 01519-000
(11) 3376-4410

“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na forma do artigo 13
do Estatuto a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 3/11/2011 às
20:00 horas em sua sede social a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1)
Convalidação e aprovação das contas da atual diretoria no período de 2.010 a 2.011;
2)
Eleição dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho consultivo observado o artigo 8º, para o período de 01/01/2012 a 31/12/2013
3)
Convalidação de todas as alterações anteriores e consolidação do estatuto social vigente;
4)
Secção do sitio da Unidade Parelheiros.
5)
Outros assuntos de interesse social;
Observações:
Os sócios que desejarem concorrer ao cargo de presidente deverão observar o disposto no art. 8º, item
2º do estatuto, que assim dispõe:
“Para se candidatar a presidente da associação o sócio terá de atender aos requisitos das letras “A” ou
“B” do item 1º deste artigo, além de ser pré-qualificado de forma irrecorrível pelo conselho consultivo:
a) tenha filho atendido pelo NAAMA;
b) seja um dos sócios que participaram da fundação da associação.”
A chapa completa deverá ser oficialmente apresentada até 3/10/2.011.
Ressaltamos, devido à importância das matérias a serem tratadas, a necessidade do comparecimento do
maior número de associados (pais) possíveis pois, em algumas matérias é necessária a presença de 1/3
dos associados e aprovada por 2/3 dos presentes.
São Paulo, 16 de Agosto de 2011.”
Direção

Camisetas do Corinthians assinadas pelos jogadores
No mês de maio deste ano recebemos
a doação de 5 camisetas brancas do
Corinthians, assinadas por todos os
jogadores do time.
Vendemos duas camisetas por R$
250,00, ainda restam e ainda restam
três.

Se você é torcedor do Corinthians ou colecionador de artigos
esportivos de valor e amigo da
AMA, aproveite esta oportunidade
de fazer o bem e um ótimo negócio, ligue para 011 3376-4416 e
adquira a sua (falar com Cida).
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Marcus Vinícius Buissa Hernandes
Jaqueline Santos Delgado		
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Amigos,
O mês de Setembro nos remete à Primavera e esta, remete à esperança.
Paulo Coelho diz que: “Não se pode dizer
para a primavera: ‘Tomara que chegue logo
e dure bastante’. Pode-se apenas dizer:
‘Venha, me abençoe com sua esperança, e
fique o máximo de tempo que puder’”.
Assim como não temos controle sobre a duração e intensidade da primavera, poucas
são as coisas da vida que conseguimos controlar, mas a atitude positiva, construtiva
e esperançosa sempre pode ajudar a melhorar o resultado de nossos esforços.
Durante o inverno, a nossa equipe apresentou vários pedidos de apoio a projetos e
destes, apenas um foi atendido. Talvez seja
o mais importante de todos porque visa
melhorar a qualidade de vida e a dignidade
de crianças, jovens e adultos com autismo
de todo o país. Este projeto vai iniciar-se
com uma grande pesquisa que no futuro
poderá transformar-se em políticas públicas, é a CAMPANHA NACIONAL PELA
ASSISTÊNCIA E PELOS DIREITOS DA
PESSOA COM AUTISMO
Por outro lado, também, a campanha da
Nota Fiscal vem evoluindo muito bem e está
sendo realmente surpreendente ver como
as pessoas estão aderindo à campanha “Recicle sua Nota Fiscal. Transforme-a em sorrisos”. . Desde que começamos, em meados
de julho, já recebemos e cadastramos 3.051
notas fiscais e muita gente já percebeu que
esta campanha só funcionará plenamente
quando tiver a adesão de um número muito
grande de pessoas.
Por isto começo a minha lista de abraços
com um forte abraço para todas as mães
que vêm colaborando e em particular para
a Danielle, Marlene, Luciana e a Verônica e
um abraço muito especial para o Caíque da
Drogaria Farto que todas as tardes dá uma
passadinha na AMA para colocar um punhadinho de notas fiscais na urna. A urna,por
enquanto, está na recepção da Unidade
Lavapés e todas as mães, amigos e comerciantes do Largo podem fazer este gesto,
passar por aqui e depositar suas notas fiscais, sem CPF, na urna.
Para terminar, falando em primavera, quero
mandar um beijo muito especial pra minha
netinha, Luisa, que nasceu no dia 17 de agosto.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

CAMPANHA NACIONAL PELA ASSISTÊNCIA E PELOS DIREITOS DA PESSOA COM AUTISMO
No dia 2 de Abril deste ano, Dia
Mundial da Consciência do Autismo,
conversamos com o Dr. Alexandre
Padilha, Ministro da Saúde, e propusemos, entre outras coisas, uma
Campanha Nacional pelo Autismo.
Para poder realizar uma Campanha
que realmente faça a diferença é
necessário conhecer qual a situação
atual de diagnóstico e tratamento do
autismo no Brasil.
Por isto, a campanha se inicia com
uma Pesquisa Nacional sobre a situação de atendimento e as principais necessidades e dificuldades relacionadas
às instituições que atendem crianças,
jovens e adultos com autismo em
nosso país.
A pesquisa será seguida de evento

com participação gratuita com
representantes de instituições das
várias regiões brasileiras para discutir
os dados coletados, aproveitando
também para oferecer às instituições
participantes da Campanha, capacitação em técnicas básicas de tratamento
e de organização institucional.
O questionário que permitirá a realização da pesquisa nacional e que
deverá ser preenchido por instituições
que tratam crianças, jovens e adultos
em todo território nacional será amplamente distribuído a partir do dia
23 de setembro deste mês e o evento
ocorrerá nas últimas semanas de
Novembro e será gratuito graças ao
apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

A AMA está de site novo!
É com grande prazer que informamos que no dia 23 de setembro será lançado o novo site da AMA.
O novo site está repleto de informações e utilidades para os nossos usuários.
Se você já é usuário do site da AMA não terá problemas para acessar as áreas restritas utilizando a sua senha
antiga e se você ainda não é, não perca a oportunidade de passar a ser.
Junto com o site, será lançada também uma nova loja virtual, que permitirá aos usuários comprar produtos ou
pagar pelo envio de material gratuito utilizando cartão de crédito, boleto ou transferência online. Esses meios de
pagamentos também estão disponíveis para pagamento de cursos.
Esse novo site é o resultado de uma união de força entre amigos, parceiros e funcionários da AMA que contribuíram dando o melhor de si.
Estamos muito interessados em saber a opinião de todos! Dúvidas, sugestões, críticas, acessem o formulário
“Contato” no próprio site ou enviem-nos um e-mail para centrodeconhecimento@ama.org.br.
Um abraço de todos e muito obrigado.
Rafael Estefano

A História da Júlia
A Julia é filha
única. Foi uma
gestação muito
esperada, por toda
família já que só
aos 5 anos de casados resolvemos
ter o primeiro
bebê. Acho que
esse período foi
uma espécie de
preparação para
aceitar melhor
tudo que estava
por vir. Quando
peguei a Julia
em meus braços
pela primeira vez,
olhei cada parte
do seu corpinho, vi que era perfeita,
mas ainda sentia uma angústia muito
grande em meu coração, não estava
feliz como imaginava que ficaria,
cheguei a pensar que estava com
depressão pós parto, fomos pra casa e
a Julia chorava muito,principalmente
a noite, e quase não dormia, mas
como é comum nos primeiros meses o bebe sentir cólicas, e o relógio
biológico está se ajustando, eu dizia
logo isso vai passar, infelizmente
era só o começo, ela não explorava
os brinquedos de forma comum,
ficava girando os objetos, quando era
chamada pelo nome não olhava, mas

se assustava com
barulho de liquidificador, descarga, etc.
Ela chorava intensamente por 3
horas seguidas, nós
sabíamos que havia
algo de errado com
nossa filhinha, mas
ninguém mais enxergava o mesmo
que nós, consultamos vários pediatras, psiquiatras,
neurologistas, tantos
exames, não davam
nenhuma resposta
ou alteração. Então
nos pediam para
guardar, e assim trocávamos o
médico, até que 1 ano e 8 meses tivemos o diagnóstico. No
primeiro momento, foi muito

difícil de aceitar, depois ficamos
aliviados, porque finalmente
poderíamos procurar ajuda específica pra nossa filha.
Ficamos 4 anos sem dormir direito, e depois de várias tentativas de
medicamentos, hoje graças a Deus
é mais tranqüilo. Não é nada fácil
ter uma criança especial, mas acho
que é uma grande oportunidade
para se tornar um ser humano
melhor, tivemos que redirecionar
as prioridades, planos e sonhos.
A Júlia despertou em nós muito
amor e paciência, já que cada
conquista vem lentamente e com
muito esforço. Agora após quase
7 anos de terapias, chegamos a
conclusão que a melhor terapia é o
amor, carinho e o convívio diário
com a família. As vezes ainda
choro no silêncio da noite, mas em
cada abraço e sorriso da Julia encontramos o combustível
para seguir em frente.
Não saberia dizer se eu,
a amaria mais ou menos
se ela não fosse autista.
Julia você é o anjinho
da mamãe e do papai,
nós te amamos exatamente como você é, uma
menininha maravilhosa,
inocente, carinhosa e
iluminada.

Seja um voluntário
A campanha de arrecadação da
Nota Fiscal está tendo um sucesso
tão impressionante que não estamos dando conta de cadastrar
todas as notas .
Isto nos fez pensar em procurar
voluntários, pois temos certeza
que há muitas pessoas que gostariam de doar duas horinhas por
semana para ajudar-nos a cadastrar as notas.
Se você tiver disponibilidade de
trabalhar como voluntário de

digitação de notas fiscais duas
horas por semana, das 14h30m
às 16h30m telefone pra nós no
3376-4400 e fale com a Susy,
ou comunique-nos através do
e-mail doesuanotafiscal@ama.
org.br.
Tenha certeza que a sua ajuda
vai fazer-nos muito bem.

