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Editorial
Amigos,
Dezembro lembra Natal que lembra 
o nascimento de Jesus, o Papai Noel, 
presentes, festas e recarga de energia 
para começar um novo ano.
Dezembro nos traz muitas coisas boas 
e também um grande acumulo de gastos 
que felizmente tem sempre 
tido um impacto menor que o da 
generosidade e solidariedade de 
nossos amigos.
2013, o ano de nosso 30° 
aniversário, não foi um ano fácil. 
O crescimento tem seu preço que 
às vezes não é fácil de pagar. Mas 
não resta dúvida que o saldo é 
positivo.
Toda a força nos vem do nosso 
trabalho e do apoio que recebemos para 
realizá-lo, razão pela qual, gostaria de 
encerrar o ano agradecendo a todos que 
têm tornado esta caminhada possível.
Todos nós gostaríamos de abraçar com 
muito carinho a Deputada Federal Mara 
Gabrilli que é uma pessoa especial no 
sentido mais lindo da palavra e que vale 
a pena conhecer melhor através do site 

Dia 9 de 
Dezembro a AMA 
recebeu a visita da 
Deputada Federal 
Mara Gabrilli,  da 
Defensora Pública 
do Estado de São 
Paulo, Renata 
Flores Tibyriçá 
e Dra. Marianne    
Pinotti, Secretaria 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade 

Reduzida, acompanhada 
de alguns assessores.
Depois de reunião 
através da qual pudemos 
expor nossas principais 
dificuldades, demos 
um giro pelas unidades 
Lavapés e Luis Gama, na 
qual pudemos ver uma 
pequena parte do ensaio 
do espetáculo de Natal.

Ficamos muito contentes por sentir o 
respeito e consideração que nossos 
visitantes demonstraram pela AMA.

www.maragabrilli.com.br.
Gostaríamos também de agradecer 
publicamente ao Governador Geraldo 
Alckmin pela cessão de uso do terreno 
da Vila Ré e também agradecer ao 
arquiteto Ruy Ohtake que doará o 
projeto executivo da nova unidade.

Queremos também  enviar um abraço 
muito carinhoso ao senhor Julio Cesar 
Massa por seu gesto generoso.
Todos nós estamos muito esperançosos 
pelo que representou a visita da 
Dra. Marianne Pinotti à AMA a quem 
enviamos todo nosso carinho.
Também queremos agradecer à Dra. 
Renata Tibyriçá pelo que ela tem feito 

pela dignidade das pessoas com 
autismo.
Transmito o agradecimento da 
equipe da AMA, especialmente 
a do Pinel, à empresa Techware 
pela doação de equipamentos e 
pelo carinho que demonstraram 
durante a visita.
Quero também enviar um  
abraço ao Hotel Transamérica 

que nos doa R$ 2,00 por cada 
pesquisa sobre a qualidade do serviço, 
respondida por seus hóspedes.
Um forte abraço, um enorme muito 
obrigado e a certeza de que muito 
em breve voltaremos a conversar 
sobre projetos muito importantes, à 

Marina Helou e à Natura, ao 
Clódis Xavier e à Gerdau, à 
Lidia Dvorak e à TBE, .à Milena 
Macedo e à Eurofarma e  à 
Fernanda Portieri e ao Credit 
Suiss.
Um agradecimento 
especialíssimo à Patricia 
Melkonian e ao Banco Itaú 
, com a certeza de que 
sentirão um imenso orgulho 

por ter patrocinado um projeto tão 
fundamental para a cidadania das 
pessoas com autismo em nosso país.
Finalmente quero abraçar com muito 
carinho a todos os profissionais 
que trabalham na AMA, a todos os 
assistidos e seus familiares, aos nossos 
conselheiros, à diretoria e aos nossos 
doadores cujo apoio é fundamental 
para nossa sobrevivência.
A todos, desejo do fundo do meu 
coração, um Feliz Natal e que em 2014 
comemoremos a vida, a amizade, a 
esperança e o direito e a capacidade 
de sonhar.

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

A AMA recebe visitas muito importantes



 
Aniversariantes  
de Dezembro

A lenda do Papai Noel foi inspirada pela 
vida de São Nicolau, nascido em 15 
de março de 270 na cidade de Patara, 
Turquia na época e                   Grécia 
na atualidade, e falecido em 6 de 
dezembro de 343. Foi nomeado bispo 
da cidade de Myra e sua reputação 
deve-se ao costume que ele tinha, de 
presentear secretamente as pessoas 
que necessitavam, colocando moedas 
de ouro nos sapatos que elas deixavam 
do lado de fora da casa para este fim.
De São Nicolau, temos um grande 

número de relatos e histórias, mas é difícil 
distinguir as autênticas das abundantes 
lendas que 
germinaram 
sobre este 
santo muito 
popular, cuja 
imagem foi 
tardiamente 
transformada 
no ícone 
do Natal 
chamado de 

P a p a i 
Noel um 

velhinho corado de barba branca, 
trazendo nas costas um saco cheio de 
presentes.
Muitas são as histórias sobre supostas 
aparições suas; a mais famosa foi no 

A história de Papai Noel
Natal de 1583, na Espanha, quando 
atendendo às orações de algumas 

s e n h o r a s , 
t e r i a 
a u x i l i a d o 
para que 
n e n h u m 
p o b r e 
deixasse de 
receber o seu 
pão bento. 

A l g u n s 
p o b r e s 

t e r i a m 
respondido 
à pergunta 
sobre a quem 

lhes teria dado alimento em meio a 
um “tão pesado inverno”, que foram 
socorridos por “um senhor de feições 
muito serenas e mãos firmes.

Um grupo de pais muito dedicados, 
entre eles a Fátima, mãe do Pedro, a 
Cintia e o Rodrigo, pais do Rodrigo, a 
Crisitane, mãe do Mateus e a Cristina, 
mã do Bruno, trouxeram um presente 
de Natal muito especial para os pais 
da AMA – a promessa pública do Ruy 
Ohtake, na presença do Governador 
Geraldo Alckmin, da doação do projeto 
executivo da Unidade Vila Ré.
Alem desta incrível promessa, o 
Governador também se comprometeu a 
doar a primeira parcela para possibilitar 

o inicio da construção, imediatamente após 
a entrega do projeto pelo escritório do Ruy 
Ohtake.
Para quem não 
o conhece, Ruy 
Ohtake é filho 
da consagrada 
artista Tomie 
Ohtake e é 
c o n s i d e r a d o 
um dos maiores 
arquitetos em 
todo o mundo. 

O renomado crítico internacional de 
arquitetura, Paul Goldberger considera 

seu projeto do Hotel 
Unique como uma 
das 7 maravilhas da 
arquitetura mundial. 
Ruy Ohtake formou-
se na FAU – Faculdade 
de Arquitetura e 
Urbanismo da USP 
em 1960.

Projeto da Unidade Vila Ré por Ruy Ohtake

No dia 10 de Dezembro saiu a 
publicação de que o projeto que a 
AMA enviou ao PRONAS foi aprovado.
O PRONAS é o Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência e o projeto enviado 
pela AMA é “Projeto de Capacitação 
em Autismo na Rede de Saúde Mental 
e Básica do Estado de São Paulo”, com 
valor de R$ 369.250,00.
A aprovação do projeto não implica 
automaticamente no recebimento 
da verba, mas em que tanto pessoas 
físicas como jurídicas poderão doar 
ao projeto e descontar o valor doado 
até o montante de 1% do imposto a 
pagar, sendo que a doação deverá ser 
depositada em uma conta bloqueada 
especifica aberta pelo governo para 
este fim, podendo somente utilizar os 
recursos no projeto e com autorização 

do Ministério da Saúde.
Foram aprovados pelo PRONAS, apenas 
sete projetos em todo o território nacional.
Recebemos com muita alegria a noticia, 
através da Marina Helou, de que a NATURA 
estaria disposta a patrocinar o projeto em 
sua totalidade, caso o Ministério da Saúde 
abrisse a conta no Banco do Brasil, em 
nome da AMA, para este fim específico até 
o dia 17 de Dezembro.
Ofereceram o apoio também a Eurofarma, 
a TBE Transmissoras Brasileiras de Energia, 
a Gerdau, o Banco Credit Suisse e o Banco 
Itaú. Todas estavam em processo de 
encerramento das atividades financeiras 
de 2013 e nos procuravam insistentemente  
para saber se a conta já havia sido aberta.
Finalmente o Ministério da Saúde abriu a 
conta em 19 de Dezembro o que tornou 
possível a doação apenas ao Banco Itaú 
que aprovou a doação do valor do projeto 
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PRONAS aprova projeto da AMA
na integra.
Todo este interesse e apoio nos trouxe 
muita alegria e ânimo.


