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Editorial
Amigos,
O mês de Outubro é tradicionalmente 
um mês de muito trabalho, pois é o mês 
do inicio do encerramento do ano e a 
preparação para o ano próximo.
Em Outubro começamos a preparar os 
convênios para o próximo ano e temos 
que lidar com uma série de mudanças de 
regras que em geral demandam muita 
energia, mas a causa pela qual tra-
balhamos merece todo nosso esforço 
e dedicação e por isto tentamos fazer 
nosso trabalho cada vez melhor.
É neste mês que começamos a preparar 
todos os serviços de manutenção que 
fazemos no início do próximo ano, o que 
nos faz sempre pedir uma ajudinha ex-
tra para nossos amigos.
Mas nem tudo é trabalho, pois tivemos 
várias felizes oportunidades de con-
fraternização que poderão ser con-
feridas nesta edição, como os shows 
de mágica de setembro, no auditório da 
Unidade Luis Gama, com a cortina ver-

Festa do dia das crianças
Em 11 de 
O u t u b r o , 
véspera do 
dia das 
crianças, 
aconteceu 
uma grande 
festa na 
U n i d a d e 
L a v a p é s , 
que atende 
crianças até 
12 anos de 
idade.

Os profissionais se juntaram para 
a r r e c a d a r 
recursos e 
alugaram uma 
piscina de 
b o l i n h a s , 
um pula-pula 
e uma cama 
elástica.
A equipe que 
instalou os 
brinquedos 
ficou tão 

melha, lotado de pessoas participa-
tivas e sorridentes.
Cabe explicar que a “Casa Amarela” 
que é onde nossos residentes fazem 
uma série de atividades, entre elas, 
de cozinha experimental, teve que 
ser reformada para ser usada e a-
gora precisa ser equipada e por isto 
a ajuda de todos é tão necessária e 
importante.
O resultado dos dois shows de mági-
ca foi excelente, pois além da di-
versão e da renda da venda dos con-
vites, ainda trouxe algumas doações 
de grande importância.
Por isto, quero transmitir nosso 
agradecimento ao Tato Fischer, ao 
mágico Juka, o incomensurável, aos 
mágicos Ateles, Edoo, Volkane e Lu-
cia, Casarotto e Alejandro que fazem 
parte do grupo “Mágicos solidários” 
e que vieram dar a sua contribuição 
com tanta competência e alegria e 
ao Beto Von Poser e sua equipe que 

transformaram nosso auditório em 
um teatro.
Um abraço forte para a Carol, que 
representou a AMA no evento para 
as meninas que trabalharam nele, a 
Cida, a Susy e a Aline.
Outro  abraço para a  Cintia, o Ro-
drigo e a Marlene que alem da par-
ticipação no show fizeram doações 
em espécie para a “Casa Amarela”.
Quero finalizar parabenizando o 
Carlos Von Poser e a nova diretoria 
eleita e agradecer ao Vladimir, nos-
so atual presidente, pela dedicação 
e competência com que ele cuidou 
da AMA durante seu mandato. Es-
peramos que o Vladimir continue 
trabalhando pela AMA, agora como 
conselheiro.

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

Começamos no mês passado a fazer o 
relatório de resumo do desempenho de 
todas as Unidades da AMA.
Na verdade, ainda não constam do 
relatório, todas as salas de cada unidade, 

já que estamos im-
plantando o sistema 
em duas salas por 
semana, alternando 
uma semana no 
Cambuci e outra 
em Parelheiros,  e 
isto começou a ser 
feito há pouco mais 
de três meses.
No relatório deste 

mês, a única sala de todas as unidades 
da AMA entre todas as salas em que o 
sistema foi implantado, que não apre-
sentou nenhuma falta ou atraso de 
profissionais foi a sala 2 do período da 
manhã na Unidade de Parelheiros.
Parabéns à professora Valéria e sua 
equipe, Regiane, Jociara e Joseilda

Parabéns à sala 2 do 
período da manhã da 
Unidade de  Parelheiros

feliz vendo 
as crianças 
b r i n c a r e m 
que doou R$ 
50,00, como 
contribuição 
para o lanche 

das crianças.
Ao final da 
festa cada 
criança ga-

nhou dois 

brinquedinhos doados 
pela “Drogaria São Pau-
lo” e pela “Drogasil” que 
chegaram até nós de forma 
muito simpática como pre-
sente destas drogarias 
para nossas crianças  

Da direita pra esquerda: Valéria, Regiane, Jociara e Joseilda



 
Aniversariantes  
de Outubro

Eleições da diretoria 
da AMA para o biênio 

2014, 2015
Dia 25 de Setembro à noite, na Uni-
dade Lavapés, tivemos as eleições 
da nova diretoria da AMA. 
A participação dos pais foi ex-
celente em termos de qualidade, 
embora nós esperássemos um 
pouco mais em matéria de quan-
tidade de pais.
A nova diretoria vai contar com 
participações brilhantes como a 
de nosso querido Carlos Von Poser 
como presidente, a Fátima, mãe 
do Pedro, como Vice e para o 
cargo de diretores foram eleitos 
a Cintia e o Rodrigo, pais do Ro-
drigo, o Rodrigo, pai do Rafael e a 
Cristina, mãe do Bruninho.

Agradec-
emos ao 
V l a d i m i r 
por estes 
dois anos 
em que 
contribuiu 
com a 
nossa as-
sociação 
e dese-

jamos um excelente trabalho à 
nova diretoria.

Shows dos Mágicos 
Solidários

Dia 21 de Setembro, o grupo 
“Mágicos Solidários” fez um 
show de mágica beneficente, 
com toda a renda revertida para 
a aquisição de eletrodomésticos 
para a cozinha experimental de 
Parelheiros.
O grupo fez um show sensa-
cional que alegrou 
e surpreendeu  um 
auditório lotado por 
amigos que vieram 
nos prestigiar, muitos 
deles trazendo os fi-
lhos.
O mágico Juka rece-
beu os convidados 
tocando san-
fona, acom-
panhado por 
Tato Fischer 
no teclado 
depois fez 
um numero 

muito aplaudido, seguido 
por sensacionais shows de 
Ateles, Edoo e Volkane e 
Lucia, entremeados de 
simpáticas participações 
do Tato Fischer.
Tal foi o sucesso, que re-
solvemos repetir a dose 
no sábado seguinte, dia 28 de Setem-

bro.
O show do dia 28, 
teve uma progra-
mação diferente 
do primeiro, com 
a participação dos 
mágicos Alejandro 
e Casarotto que 
impressionaram a 

platéia com sua habilidade e 
charme.
A participação da platéia que 
quando convidada subia ao 
palco “voluntariamente” e 
os sorteios de prendas, ani-
maram os dois programas 
deixando em todos nós uma 
g r a n d e 

vontade de repetir 
muitas vezes estes 
eventos.
Precisamos desta-
car a cenografia do 
Beto Von Poser, 
que ao colocar uma 
cortina vermelha 

transformou o auditório 
da Unidade Luis Gama 
em um teatro, os quadrinhos com gravuras 
de Romero Brito cedidas pela Raposa Mol-
duras para sorteio e as garrafinhas térmicas 
com logo da AMA doadas pela Paola, mãe 

do Lorenzo.
A renda foi de R$ 3.500,00, 
mas é bom completar di-
zendo que o Rodrigo e a 
Cintia, pais do Rodrigo do-
aram uma geladeira frost 
free e uma máquina de fa-
zer pão e a Marlene mãe do 
Bruce também doou uma 

geladeira o que vai ser ótimo.

Johannes H. G. F. von Ledebur 02
Isaac Veloso Acácio da Costa 02
Vinicius Santos Moura  04
Mikaelle Santiago Bento  04
Gabriel Tetsuo M. Falsarella 05
Vinícius Spedo Martins   06
Jaine da S. Fernandes  07
Julio Aguinaldo de Aguiar Lima 08
Gabriel de Jesus Santos  11
Fernando Rebelo Bernardino 12
Renato Furia Silva  18
Ariel Ferreira Fernandes  20
Felipe Hideki Okida  22
Marcos Paulo Antonow Lopes 22
Marcelo Dias   23
Eduardo Ho   24
Giovani Gardeli Dias  26
Nicholas da Silva Moura  28
Pedro Augusto do Nascimento 28
Jaqueline Santos Delgado  30
Marcus Vinícius Buissa Hernandes 30

Atendimento psicológico gratuito
Pais e profissionais às vez-
es nos perguntam aonde podem 
e n c o n t r a r 
um atendi-
mento psi-
cológico de 
boa quali-
dade e a 
preço aces-
sível.
A Clinica 
da PUC Pon-
tifícia Uni-
v e r s i d a d e 
C a t ó l i c a , 
oferece atendimento psi-

cológico, com a qualidade da 
PUC e valor de referência de 

R$ 160,00 mensais. 
Este valor é para 
quem puder pagar, 
mas quem não tiver 
recursos pode so-
licitá-lo gratui-
tamente.
O endereço da Clíni-
ca é Rua Almirante 
Pereira Guimarães, 
150 no Pacaembu e 
o telefone: 3862-
6070.


