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Editorial
Amigos,
Chegamos ao ultimo mês de 2015 e embora estejamos exatamente no meio de enormes dificuldades, temos 
muito que comemorar.
A campanha que está linda, a união de todos nós no ato da Assembleia, e a participação cada vez maior de pais para 
encontrar soluções para nossos problemas.
A ajuda que recebemos até agora ainda não chegou ao nível tranquilizante que gostaríamos, mas o empenho das 
pessoas que estão nos ajudando, a resposta a cada novo apelo que fazemos e tudo que está para acontecer ainda este 
ano, não deixam que percamos as esperanças.
Este mês temos muitos agradecimentos a fazer e o primeiro vai pra equipe da Inobi, a Renata Paioli e a Filomena 
Padron e claro também para a equipe da Bossa Nova, o Felipe Santana, a Livia Gama e a Liliane Boiajion. 
Também temos muito que agradecer ao querido Antonio Fagundes, ao Gilberto Leifert e ao Toni Rodrigues da TV 
Globo.
Não poderíamos deixar de lembrar do Elias Paes da Situati o nosso parceiro na organização do site.
Agradecemos ao querido arquiteto Ruy Ohtake que doou um impressionante projeto arquitetônico para a Unidade Vila 
Ré e ao empresário Miguel Ethel que está nos doando o projeto executivo.
Eu queria mandar um grande abraço para minha amiga Maria Fernanda que no dia de seu aniversário pediu que os 
amigos ao invés de presenteá-la fizessem uma doação à AMA e está preparando uma apresentação para conversar com 
os pais sobre as dificuldades que a AMA atravessa.
Queremos agradecer ao Sr. Adriano Monteiro da empresa Transkuba que ofereceu dois ônibus para transportar pais e 
profissionais para a Assembleia e de volta à AMA no Ato do dia 11 de Novembro.
Antes de concluir, quero mandar um abraço muito, muito carinhoso para o Norberto, que participou da fundação da 
AMA e que está doentinho e a quem desejamos um pronto restabelecimento.
Finalmente, um abraço com Feliz Natal a todos os nossos amigos, diretoria, pais, profissionais e contribuintes. Que o 
Natal reacenda mais uma vez nosso espírito fraterno e renove nossas forças e esperanças.
Desejo a todos um Feliz Natal de todo coração e que 2016 seja um ano melhor em todos os sentidos.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br 

Convidamos a todos a visitar 
o Bazar da AMA que acon-
tecerá dias 10, 11 e 12 de 
Dezembro das 9h às 16h na 
entrada da Unidade Luis 
Gama, à Rua Luis Gama, 
890.
No Bazar serão vendidos 
itens muito variados e com 
certeza opções incríveis de 
presente de Natal a preços 
mais que convidativos o que 
quer dizer que você sairá 
triplamente contente porque 
ajudará a AMA, adquirirá 
produtos interessantes e fará 
economia.
Contamos com a presença de 
todos

Bazar da AMA

Ato de Mobilização para Construção da Uni-
dade Vila Ré

Dia 11 de Novembro, às 9h, no Au-
ditório Paulo Kobayashi da Assembleia 
Legislativa a AMA realizou um ato de 
mobilização para a construção da Uni-
dade Vila Ré.
A participação dos deputados não foi 
grande, mas em compensação pais e 
funcionários deram um verdadeiro 
show de união e participação que pode 
ser avaliada através das fotos.

Vários políticos se comprometeram a 
fazer emenda parlamentar em bene-
ficio da construção da nova unidade 
e em nossa opinião, estamos apenas 
começando.
Na AMA sempre deixamos claro que 
não temos nenhuma ligação especial 
com nenhum político ou partido em 
especial, mas somos muito gra-
tos por todas as ajudas recebidas e 

agradecemos todos os gestos de apoio. 
Por isto queremos agradecer ao Depu-
tado Carlos Machado e seu assessor 
Antonio Rodrigues pela ajuda que 
nos prestaram no agendamento do 
auditório para a data da Mobiliza-
ção.

Marcia Umeoka - representante e falando sobre o projeto de Ruy Ohtake Padre Ticão - discursando para a plenária

Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa tomado por pais, profis-
sionais e amigos

Auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa tomado por pais, profissioanis e 
amigos

Na mesa da esquerda para direita:  Marcia Umeoka, Padre Ticão, Fátima, Antônio Rodrigues 
(representante do Dep Campos Machados), Adriana Ramalho (filha do Dep. Ramalho da con-
strução) e Rafael Silveira (representante do Secretário do Desen. Social Floriano Pesaro)



Amigos,
Antes de tudo queremos agradecer a todos pela ajuda que sempre tem nos prestado.
Como todos sabem, a AMA foi fundada há 32 anos por um grupo de pais, foi a primeira associação de autismo do 
país e hoje é uma referencia nacional no atendimento ao autismo e oferece 
atendimento especializado e totalmente gratuito a cerca de 300 crianças e 
jovens com autismo sem distinção de raça, classe social, orientação política 
ou credo religioso.
O nosso atendimento é gratuito graças aos convênios que mantemos com as 
Secretarias de Estado de Saude e Educação que nos têm permitido, desde 
que com extremo cuidado na administração dos recursos,  uma relativa tran-
quilidade no decorrer do ano, mas que usualmente  nos últimos dois meses 
se transforma em grande preocupação. Este ano como uma das secretarias 
não reajustou o valor dos repasses e nossos salários foram reajustados  em 
10% devido  ao dissídio obrigatório a situação ficou muito complicada.
Para ajudar-nos um grupo de pessoas da empresa de criação INOBI, da 
produtora Bossa Nova e o ator Antonio Fagundes nos ajudaram doando 
uma campanha que está sendo veiculada na televisão e através do site da 
AMA: www.ama.org.br.
Esperamos que todos compreendam a gravidade da situação que pode ser resumida em poucas palavras – Não 
temos os recursos necessários para pagar o décimo terceiro salário de nossos funcionários e se cada pessoa que 
ler esta mensagem fizer uma doação, por pequena que seja, estará ajudando para que nosso trabalho não precise 
sofrer grandes cortes na qualidade ou até mesmo venha a ser interrompido.
As doações podem ser feitas através do site www.ama.org.br, com cartão de crédito, boleto ou depósito bancário 
ou através de depósito na conta da AMA Associação de Amigos do Autista CNPJ 52.802.295/0001-13, no Banco 
Itau – agencia 0775 conta n° 17.770-2.
Estão todos convidados a vir conhecer o nosso trabalho agendando uma visita pelo telefone 3376-4400.
Esperamos que todos façam este ato de amor que desde já agradecemos.
Um  abraço carinhoso.
Ana Maria

Carta aos doadores
Dia 1 de Dezembro, uma terça feira, 
à tarde, acontecerá o chá beneficen-
te organizado pela Cristina Bonato, 

mãe do Bruno 
e pela amiga 
Déia Carval-
hal no salão da 
Paróquia Nossa 
Senhora do 
Brasil, à Praça 
Nossa Senhora 
do Brasil s/n.
Os convites es-
tão à venda na 
AMA e podem 
ser solicitados 
à Leticia pelo 
telefone 3376-

4400.
Agradecemos de coração pela inicia-
tiva à Cristina, ao Padre Michelino 
Roberto, à Déia e à Familia Carval-

Chá Beneficente
Dia 21 de Outubro de 2015 aconteceu no Cambuci a reunião de pais 
para eleição da diretoria no mandato que vai de 01 de Janeiro de 2016 
a 31 de Dezembro de 2017.
Infelizmente compareceram à reunião apenas 14 pais, mas assim 
mesmo a reunião foi animada e gostosa e os pais que compareceram 
foram participativos e solidários.
A Diretoria eleita foi a seguinte:
Presidente – Fatima Souza, mãe do Pedro.
Vice-Presidente – Cristiane Eugenio, mãe do Matheus
Diretoras:
Cristina Bonato, mãe do Bruno
Vanessa Santos, mãe da Gabriele
Luciana Ferraz, mãe da Julia.
Conselho consultivo:
- Helena Ho, mãe do Dudi
- Cristina Naldoni, mãe da Giulia
Conselho Fiscal
- Carlos von Poser, pai do Fernando
- Danielle, mãe da Manuela
- Umberto, pai do Jhonata
- Vera Lucia Buissa Hernandes, 
mãe do Marcos

Pais e amigos da AMA, conforme estatuto, 
encerro em 31 de dezembro a gestão do biênio 
2014/2015, como Presidente da Instituição.
Agradeço a colaboração da diretoria e conselhei-
ros por termos trabalhado juntos dividindo tarefas 
e decisões.
O desafio de conduzir a AMA pelo caminho mais 
seguro continua.
Estou convicto que deixo a presidência em boas 
mãos.
Peço a todos os Pais que colaborem mais com a 
AMA e estimulem o espírito de participação, uns 

aos outros.
Existe um brilho especial no olhar daquele que se movimenta em “total doação” pelo bem 
do outro!
Bem vinda Fatima Sousa e nova diretoria!
A AMA, nunca precisou tanto de nós UNIDOS e ajudando, como agora!!
Abraços,
Carlos von Poser

Mensagem do presidente atual

O meu futuro mandato está recheado de desafios 
e enfrentamentos. No biênio 16/17 espero, com a 
ajuda de todos os pais dos assistidos e pessoas 
que colaboram para manter nossa Instituição, 
compartilhar as vitórias proporcionando assim, 
uma vida mais digna às crianças, jovens e adul-
tos com autismo e suas famílias.
Fatima Souza
fatimasouza@ama.org.br

Mensagem da nossa presidente 
eleita


