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Editorial
Amigos,
O meio do ano já chegou e com ele o 
desenvolvimento de vários trabalhos de 
grande significado.
O site da AMA www.ama.org.br tem sido 
um de nossos orgulhos, pois tem tido um 
número admirável de visitas e tem-nos 
permitido ajudar ao grande número de 
pais de todo o Brasil que nos escrevem 
pedindo ajuda.
Outro motivo de orgulho é o programa 
mensal de palestras gratuitas “Meu fi-
lho tem autismo” através do qual temos 
prestado um serviço a pais da AMA e 
pais que tem seus filhos em outras ins-
tituições além dos profissionais e estu-
dantes que tem participado.
Outro serviço relevante é o programa 
de visitas organizado pela Marli e que 
também tem servido para fornecer in-
formações, esclarecer dúvidas e possi-
bilitar a troca de experiências a pais que 
não tem o filho em nossa instituição.
Estes e muitos outros programas de 
grande importância têm sido possíveis 
graças à ajuda de nossos colaboradores 
a quem agradecemos de todo coração.
Para permitir que continuemos ajudando 
a tantas pessoas, cada mês seleciona-
mos uma sugestão de forma de ajudar 
a AMA. Esperamos que todos possam 
informar-se e escolher a forma que lhes 
parece mais interessante.
Hoje queria enviar o meu abraço mais 

especial para os nossos amigos na 
Suecia, a Gunilla, a Carina, a Lena, a 
Inger e a Claudia. Durante mais de 
dez anos nos ajudaram e sempre que 
há uma possibilidade, continuam nos 
ajudando seja com conhecimento ou 
com apoio financeiro.
Também queria dar um grande a-
braço para a Meca e dizer que todos 
nós esperamos que ela retorne em 
breve.
Um forte 
abraço à 
família do 
Tiago de 
Parelhei-
ros, princi-
palmente 
a Dona 
Jeanete e 
nossa soli-
dariedade 
na ocasião 
do faleci-
mento de 
seu esposo e pai do Tiago, o senhor 
Amauri.

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

Toda ultima segunda-feira do 
mês a AMA promove uma palestra 
do programa Meu filho tem au-
tismo para pais e interessados 
no assunto. A próxima palestra 
será no dia 30 de julho às 
18h30m no auditório da Unidade 
Luis Gama, à Rua Luis Gama, 
890.
O tema da palestra será “Sono 
e Autismo” e será ministra-

da pela Dra 
Letícia Amorim 
que é a médi-
ca psiquiatra. 
A Dra Letícia 
é funcionária 
da AMA e conta 
com uma vasta 
experiência no 
tratamento de 
pessoas com au-
tismo.
A palestra é 
aberta a pais 

e interessados e a entrada é 
franca bastando trazer 1kg de 
alimento não perecível. Além 
da palestra há um momento para 
perguntas e um intervalo para 
um cafezinho e troca de ex-
periências entre todos os pre-
sentes.
Estão todos convidados a par-
ticipar!

Meu filho tem  
autismo

O Notícias dos Amigos (NdA) agora no site da AMA

Como todos já sabem, o site da AMA é o www.ama.org.br . O site foi refor-
mulado no ano passado e feito em um CMS chamado joomla.
Um CMS é um sistema gestor de páginas na internet que permite a ma-
nutenção da página de uma empresa através da equipe da própria empresa 
com muito pouca  necessidade de terceiros.
Por isto o site da AMA está sempre atualizado trazendo novidades a cada 
visita e a última novidade é que todos os números do NdA já impressos 
poderão ser encontrados no site.
Acesse http://www.ama.org.br/site/pt/nda.html e confira!



 

Aniversariantes  
de Julho
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Depois de muita batalha consegui 
engravidar de Mateus porém foi uma 
gestação complicada, meu filho nas-
ceu pré-maturo de sete meses e com 
peso abaixo do ideal, foram longos 
22 dias no hospital até a sua alta foi 
o dia mais feliz de minha vida poder 
finalmente levá-lo para casa. 
Matheus foi crescendo aparente-
mente era uma criança normal ao 
oito para nove meses já respondia 
alguns estímulos tipo, mostrávamos 
animais a ele e dizíamos, Mateus 
bu,ele respondia bu, mostrávamos 
avião, e ele repetia avião enfim tudo 
normal, mas de repente parou de 
atender comandos,ficamos cisma-
dos de duas quedas que ele caiu 
numa escada de treze degraus que 
temos em casa, mas na ocasião não 
houve ferimento nem hematomas e 
fizemos inclusive tomografia com-
putadorizada e nada de anormal foi 
constatado. Mas Mateus tinha um 
comportamento diferente, não olha-
va muito pra gente, brincava usando 
brinquedo fora de contexto tinha 
gestos repetitivos, mas a neurologis-
ta do nosso convenio dizia sempre, 
esta tudo normal.
Porem quando fez dois anos e seis 

meses meu marido entrou no site da 
AMA que indicou alguns profissionais. 
Passamos então em consulta com o Dr 
Jose Salomão Schwartzman que diagnos-
ticou caracterís-
tica de autismo, 
foi o dia mais 
triste da minha 
vida, resolve-
mos levá-lo a 
outro profis-
sional no Dr 
Estevão Vadasz, 
que confirmou 
o diagnóstico, 
e pediu rápida 
i n t e r v e n ç ã o 
t e r a p ê u t i c a , 
confesso que 
foi um momento 
muito difícil pra 
gente.
Ai então pas-
samos a levá-
lo duas a três 
vezes por se-
mana para fazer 
terapia, houve um avanço um ganho sig-
nificativo hoje Mateus olha diferente pra 
gente, tem boa tolerância em sala de aula 
adora comer batata frita em restaurante, 

tomar chocolate e comer pãozinho 
de queijo em shopping tudo num 
comportamento normal.
Mateus ainda não fala, mas vai falar 

se Deus quiser,  tenho 
muita  Fé e acredito nis-
so. Faz mais de um ano 
que saímos em busca 
de uma escola especia-
lizada em autismo, feliz-
mente em abril de 2012 
conseguimos vaga na 
AMA isso nos d e i x o u 
super fel- izes pois 
sabemos do conheci-
mento e a competência 
de seus profissionais. 
Moramos no Parque São 
Domingos inicio da via 
Anhanguera são 22 km 
de marginais, avenidas 
e minhocão com transito 
intenso mas estou super 
animada,confiante e 
com muita fé apostando 
tudo num bom desen-
volvimento do meu filho 

Mateus pois pra mim ele e a jóia mais 
preciosa deste mundo.

Historia de minha jóia chamado Mateus

No semestre passado, começamos a 
pedir a doação de Notas Fiscais. O pro-
cedimento não podia ser mais simples. 

Ao fazer uma compra em qualquer esta-
belecimento – farmácia, posto de com-
bustíveis, restaurante, supermercado 
etc – basta responder não à pergunta 
“Quer CPF na nota?” trazer a nota 
fiscal até a AMA e colocá-la na urna 
da Unidade Lavapés, ou entregá-la 
ao Antonio na Unidade de Pare-
lheiros. Uma forma muito simples 
e sem sair de casa de também fazer 
esta doação é enviando um e-mail 
para doesuanotafiscal@ama.org.br  
com os seguintes dados sobre cada nota 
fiscal a ser doada – CNPJ do estabeleci-
mento, data da nota fiscal, COO da nota 
fiscal e o valor da nota.
No semestre passado conseguimos ar-

recadar R$ 9.256,39. Achamos incrível, mas 
gostaríamos de aumentar e muito este valor 
em Outubro quando poderemos liberar o 

próximo lote. Na verdade esta pode 
ser uma ajuda incrível para as despe-
sas de final de ano.
Além da ajuda importantíssima que 
estas notas podem trazer para o nosso 
trabalho temos também o beneficio de 
que uma parte do cadastro das notas 
é feita pelos autistas moderados e por 
voluntários com síndrome de Asperg-

er. A outra parte é feita pela Susy e por vo-
luntários aos quais agradecemos de coração.
Agradecemos a todos que já nos doam as 
notas e esperamos ter cada vez mais e mais 

doadores de notas fiscais. Custa pouco e ajuda 
muito.

Como doar através da Nota Fiscal

A psicóloga Meca Andrade veio passar 
dois meses apoiando uma reorganização de 
nossa Unidade Parelheiros.
A Meca está trazendo um pouco da ex-
periência adquirida em seus mais de quin-
ze anos de trabalho  no NECC New Eng-
land Center for Children, uma das maiores 
instituições de autismo nos EUA.
A contribuição da Meca com certeza trará 
mudanças positivas e duradouras para a 
nossa Associação.

O trabalho da Meca  
Andrade em Pare-

lheiros
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