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Editorial
Amigos,
Estamos chegando ao final de 2014 e 
gostaria de iniciar agradecendo a todos os 
amigos que dentro de suas possibilidades 
colaboraram  com a AMA neste ano e 
contar um pouco sobre o nosso trabalho 
em 2014, sobre os planos para 2015 e dar 
uma ideia de quanto a colaboração de todos 
nossos amigos é necessária e importante.
Iniciamos 2014 ganhando um presente 
muito especial. O Arquiteto Ruy Ohtake 
elaborou e doou o projeto da Unidade Vila 
Ré que se erguerá  no terreno cedido pelo 
Governo do Estado na, Rua Wadith Hatti, 
568 na Vila Ré. A obra foi avaliada pelo 
próprio arquiteto em quatro milhões de 
reais e agora vamos ter que encontrar 
as fontes para o financiamento desta 
obra que será provavelmente a primeira 
instituição de autismo na zona leste.
No mês de março tivemos mais um 
show solidário e surpreendente 
com os  “Mágicos Solidários”.
Em 2 de Abril, “dia Mundial da 
Conscientização do Autismo”  a Empresa 
de Correios lançou o selo  “Luta contra 
a Discriminação do Autismo” em uma 
cerimônia  no Predio Central dos Correios, 
no mesmo dia,  aqui na Unidade Lavapés, a 
Inês Dias plantou uma árvore da espécie 
“Jacarandai Puberula” ou “Carobinha” 
trazendo ainda mais vida ao nosso jardim.
A Temple Grandin que é uma pessoa com 
autismo, muito especial e renomada, 
veio ao Brasil em Maio, ministrou uma 
palestra no auditório da FMU e visitou 
as Unidades do Cambuci. A visita da 
Temple Grandin ao Brasil, foi patrocinada 
e doada à AMA pela empresa Kontentor.
Em Maio, fomos visitados pela fotógrafa 
Emi Takahashi que se propôs a montar um 
calendário da AMA e para isto se propôs 
a fazer algumas fotos. Nesta edição 
vocês terão uma amostra da sensibilidade 
da Emi e da beleza do nosso trabalho.
No primeiro semestre deste ano, os 
engenheiros Edson Lemos e Neusa 
Kasamatsu da empresa “Mil Flores 
Paisagismo” vieram oferecer-nos 
o seu serviço de paisagismo que se 
iniciou nas férias de Julho e continua.
Ainda no primeiro semestre, o Acácio 
Barroso Miguel, um amigo muito especial, 

programador em informática, nos 
procurou para doar o seu trabalho 
de programação que servirá, a partir 
de 2015, para acompanhar, ainda com 
maior precisão, a evolução de todos 
os assistidos da AMA e quantos 
dos objetivos individuais que foram 
propostos, conseguiram ser alcançados.
Também comemoramos com satisfação 
e orgulho o fato de que a partir do 
segundo semestre, passamos a fazer 
parte do grupo de instituições que 
recebem o trabalho “pro bono” do 
premiado escritório de advogados 
“Mattos Filho” que está nos 
assessorando nas certificações, na 
elaboração de contratos e em questões 
especificas da legislação trabalhista.
Como sempre, a Pizzimenti atendeu 
nosso pedido e nos doou, mais uma 
vez, ferramentas, a Otto Baumgart 
atendendo um pedido nosso, fez 
uma doação de Acquela para 
impermeabilização dos prédios de 
Parelheiros e da Luiz Gama,  o “Jornal 
o Dia”, como sempre faz, publicou o 
balanço da AMA gratuitamente, A R.L. 
Recuperadora Leste deixou “um brinco” 
a geladeira que ganhamos, o Colegio 
Marista Nossa Senhora da Gloria nos 
fez uma farta doação de alimentos, 
Katia de Mello Amaral Rockenbarch 
nos doou materiais de limpeza  e 
a Doceira Campos do Jordão e a 
Bauducco doaram deliciosos panetones.
De nossa parte, desenvolvemos, ao 
longo de todo o ano, com verba do Banco 
Itau, conseguida através do PRONAS 
Programa Nacional de Apoio à Atenção 
da Saúde da Pessoa com Deficiência, 
com coordenação da Meca Andrade, 
um programa gratuito  de capacitação 
dos profissionais da rede pública de 
saúde, no atendimento do autismo.
Seguramente, o trabalho mais 
importante da AMA, é o que 
desenvolvemos diretamente com cerca 
de 300 crianças, jovens e adultos 
com autismo durante todo o ano.
Este trabalho já tem reconhecimento 
nacional e até internacional, mas nós 
não paramos de aprimorá-lo.  Estamos 
planejando uma capacitação em 
tratamento de autismo severo com 

graves problemas de comportamento, 
logo para o inicio de 
2015, com verba de uma e m e n d a 
parlamentar da Deputada Luiza 
Erundina dirigida exclusivamente para 
financiar programas de capacitação não 
só para nossos funcionários, mas para 
os profissionais de todo o Brasil que 
trabalham com os casos mais graves.
Nós todos não podíamos deixar 
que o ano de 2014 terminasse sem 
que tenhamos transmitido o nosso 
agradecimento carinhoso a cada 
um que deu sua contribuição para a 
continuidade do trabalho da AMA.
Queremos agradecer expressamente 
e abraçar com muito carinho a todos 
os nossos colaboradores, a nossos 
diretores e conselheiros,   às Secretarias 
de Estado da Saúde e da Educação, aos 
nossos profissionais e estagiários  e 
muito especialmente a todos os nossos 
doadores sempre prontos a não deixar 
fenecer a chama de nossa esperança.
Em outubro, nossas reservas chegaram 
quase a zero. Para tentar ajudar, 
escrevemos 3.000 cartas, que assinei 
pessoalmente uma por uma e enviamos 
a nossos doadores costumeiros. A 
resposta foi muito animadora e me 
encoraja a  repetir o que digo todos os 
anos nesta época, agora, precisamos de 
todos mais do que nunca e  neste final de 
ano contamos mais uma vez com todos. 
Por esta razão é que quero finalizar 
lembrando que o trabalho que a 
AMA faz é muito importante e que 
a AMA depende da ajuda de todos. 
Por isto, termino apelando a todos os 
nossos amigos para que nos ajudem 
com o que lhes for possível para 
que possamos  encerrar o ano de 
2014 e entrar em 2015 dignamente. 
Desejamos um excelente Natal 
e um 2015 com muita saúde, 
amor, felicidade e muita sorte.

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

Desejamos a todos:

Que 2015 seja

repleto

de

amor, saúde, paz e

p r o s p e r i d a d e !



No intuito de premiar e reconhecer 
os profissionais mais comprometidos 
com a Associação e, reduzir os níveis 
de faltas e 
atrasos, a 
AMA criou 
a campanha 
“AMA todo 
dia”. Desde 
o mês de 
Março os 
p ro f i s s io -
nais mais 
c o m p r o -
metidos que 
não apresentaram faltas nem atrasos 
puderam participar de sorteios mensais 

Carta do presidente
Queridos amigos,
Certo dia, ouvi um cacique falar so-
bre o segredo da vida. Ele falava de 
um grande Nós que nos une a to-
dos por habitarmos a mesma Terra 
e andarmos debaixo do mesmo céu. 
Respiramos o mesmo ar, dividimos o 
mesmo alimento, somos filhos do mes-
mo Pai. Dependemos uns dos outros 
para viver e o que acontecer a cada 
um de nós, acontecerá a todos nós.
Aqui, na nossa pequena sociedade 
de Amigos dos Autistas, sabemos, 
talvez mais do que qualquer outra 
pessoa, o que significa viver uma 
vida em comum. Uma vida de amor 
e cuidado aos nossos assistidos, 
que nos faz vibrar juntos a cada 
pequena conquista, que nos faz 
sofrer juntos quando alguma coisa 
não vai tão bem; que nos enche de 
alegria quando o mundo reconhece 
que construímos o melhor lugar para 
o autista viver; que nos faz lutar jun-
tos por uma sociedade mais justa e 
igualitária, capaz de acolher a todos.
Somos grandes porque estamos 
juntos. Somos fortes porque grita-
mos com uma única voz e por isso so-
mos ouvidos. 
Somos cora-
josos porque 
nossas con-
quistas nos 
f o r t a l e c e m 
e mostram 
que estamos 
no caminho 
certo. Somos 

invencíveis porque 
nossa fé é do ta-
manho do mundo. 
E nada será ca-
paz de diminuir 
nosso ânimo, de ti-
rar nossa energia, 
de nos fazer dei-
xar de lutar pela 
causa que nos une. 
Queridos pais, 
queridas mães, 
queridos amigos 
doadores, queri-
dos pedagogos, 
fisio-terapeutas, 
f o n o a u d i ó l o -
gos, atendentes, 
psicólogos, enfim 
todos os profis-
sionais da AMA, 
nunca devemos 
esquecer, que 
nossa AMA 
é feita por nós. 
Todos juntos e 
unidos por nossa vida em co-
mum, nosso trabalho em comum e 
nossa fé na presença do Divino.

Que o nos-
so Natal 
seja muito 
feliz, nos 
s e n t i n d o 
a b e n ç o a -
dos por ter-
mos força, 
coragem e 
fé para cui-
dar desses 

nossos filhos. Que o nosso 
ano novo seja próspero, por 
conseguirmos compartilhar as 
riquezas que temos. Que a nossa 
vida seja plena e feliz, por termos 
escolhido viver em comunhão.

Um abraço fraterno,
Carlos Alberto von Poser
Presidente da AMA e pai do 
Fernandinho

Ciclo de palestras 
gratuitas para pais 
e profissionais em 

2015

Foram dois dias de 
muitos debates.
Gestores públicos esta-

duais e municipais, 
representantes de 
Conselhos, também 
estaduais e munici-
pais, profissionais, 
pesquisadores, pais 
e mães de pessoas 
com TEA, advogados, 
representantes de 
movimentos sociais, 
todos discutindo 
políticas públicas 
e o andamento da 
ação civil pública 
que condenou o Es-
tado de São Paulo a 
prestar atendimento 
adequado nas áreas 
da saúde, educação 
e assistência para 
pessoas com TEA.
Enfim, uma inicia-
tiva importante e 
louvável da Juíza de 
Direito da 6ª Vara 
da Fazenda Pública 

da Comarca da Capital.
Ao final, as manifesta-
ções jurídicas, Minis-

tério Público reiterou 
o pedido de extinção 
da execução da ação ci-
vil pública com base no 
art. 794 do CPC (cumpri-
mento da obrigação pelo 
devedor), o Estado de 
São Paulo concordou com 
o pedido e a Defenso-
ria Pública se manifes-
tou contra a extinção.
A decisão só será pro-
ferida depois da de-
gravação (a audiência 
foi gravada), o que 
deve demorar 6 (seis) 
meses. Após, ainda ha-
verá manifestações das 
partes. Entretanto, in-
formação importante e 
que ficou registrada e 
gravada, o Estado de 
São Paulo disse, por 
meio de seu represen-
tante, que não romperá 
os convênios e creden-
ciamentos já realizados.

E as audiências públicas sobre a ação civil pública de autismo termina-

Para ler a integra das manifestações da Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo na audiência pública, acesse:

“https://aliberdadeehazul.files.wordpress.com/2014/11/manifestac3a7c3a3o-dpe-acp-de-autismo-defensoria2.pdf”.

e dezenas de pessoas foram con-
templadas com folgas extras nas 
férias escolares de Julho. Estamos 

chegando ao 
final do ano 
e da nossa 
C a m p a n h a 
e, apesar de 
não termos 
atingido a 
nossa meta, 
acredito que 
conseguimos 
algo muito 
mais impor-

tante: despertar nas pessoas a im-
portância do trabalho em equipe e 

Campanha motivacional - 2014 - encerramento
mostrar a todos o quão valioso é o 
trabalho que cada um realiza aqui. 
Queremos agradecer e parabenizar 
os nossos profissionais e estagi-
ários por seus esforços e por esta-
rem conosco todos os dias melho-
rando a vida dos nossos assistidos.


