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Editorial
Amigos,
Em Abril, as celebrações do 
“Autism Awareness Day” ao redor 
do mundo foram uma verdadeira 
fonte de ânimo e esperança.
Aqui no Cambuci as nossas 
comemorações foram mais modestas, 
mas igualmente festivas. A 
celebração, no Largo do Cambuci, 
organizada pelo  Beto von Poser foi 
lindíssima contando com a participação 
de pais, profissionais e amigos.
Entrando em Maio, gostaria de dividir 
com os amigos, duas preocupações, 
ambas relacionadas com água. A primeira 
é a crise hídrica propriamente dita, 
pois embora o início deste ano tenha 
sido bastante generoso em matéria de 
chuva, as previsões para o mês de Maio 
são de um mês preocupantemente seco. 
Por isso queremos mais uma vez lembrar 
a todos de nossa responsabilidade 
com a economia de água para que 
não falte, pois nenhuma instituição 
consegue funcionar sem água.
A outra preocupação é com a Dengue 
pois temos percebido que cada vez ela 
atinge mais pessoas próximas a nós. 
Cabe a nós todos, fazer o que estiver 
a nosso alcance para preveni-la.
Recomendo o site www.dengue.org.
br, com informações sobre a dengue, 
como preveni-la e como combatê-la.
Hoje quero enviar o primeiro abraço 
para  o meu amigo Carlos, o Beto 

von Poser e parabenizá-lo pelas 
comemorações do 2 de Abril aqui no 
Largo do Cambuci, estendendo o meu 
abraço a sua filha a  simpaticíssima 
Vic, ao seu irmão , o renomado 
artista Paulo von Poser e ao 
sensacional Maestro Danilo Tomic.
Quero mandar um grande abraço 
para os amigos da “Santa Lolla”, 
principalmente para a  Daniela 
Costa, para a Sarah Sampaio e 
a Flavia Pedro e quero também 
aproveitar para agradecer a 
todos os nossos queridos amigos 
que uniram o útil ao agradável 
comprando a linda sapatilha.
Quero agradecer a todos os pais 
que ajudaram a vender a rifa, dando 
assim todos juntos o primeiro passo 
para montar o nosso fundo de reserva 
para enfrentar situações críticas 
como as que enfrentamos neste 
inicio de 2015 e um abraço muito 
especial para a Sandra Queiroz que 
foi a campeã de vendas e também 
para os outros super colaboradores, 
o Beto von Poser, o Brandão, a Daniela 
Costa, a Marisa e a Cristina Naldoni.
Um abraço para a Fundação 
Elijass Gliksmanis e para a Sra. 
Marlene Daniel por contribuírem 
com a saúde de nossos assistidos.
Quero mandar um agradecimento 
e um abraço muito especial para 
alguns de nossos doadores que 

estavam há algum tempo afastados, 
nos fazendo muita falta,  e depois 
de um apelo nosso, voltaram 
e nos trouxeram muita alegria. 
Nosso agradecimento com muito 
carinho para Afra Zelina Conde e 
Sá, Carlos Bussi Carrasco, Dr Dacio 
Protta, Elisa Steinman, Francisco 
José Ruggero, Ivo Manoel Colombo, 
Leila Maluf Jazra, Lourenço Pino 
, Luiz Roberto A. J. Magalhães, 
Maria Luiza de A. Lourenção, Neusa 
Alves Biscaro, Onivaldo Monaro, 
Paulo Sérgio, Rogério José Ferraz 
Dannini, Ronaldo Rodrigues Bravo 
e  Therezinha Jacob Farkuh.
Por ultimo, quero transmitir um 
abraço que não é só meu, mas de 
todos os pais e profissionais da AMA 
para nossa querida Tatiane Pazotto 
que vai casar mudar de cidade e 
despedir-se da AMA depois de 
mais de 7 anos de trabalho. Mais 
importante que a falta que a Tatiane 
nos fará como profissional, será a 
falta que ela nos fará por ser uma 
pessoa muito querida por todos. 
Desejamos a ela muita felicidade 
e esperamos que não nos esqueça.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na forma do artigo 13,I do 
Estatuto a comparecerem à Assembleia Geral  Ordinária a ser realizada no dia 20/05/2015 às 14:00 horas, em 
primeira convocação e às 14:30 com qualquer número, em sua sede social na Rua Lavapés, 1123 a fim de delib-
erarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Convalidação e aprovação das contas de 01/01/2014 até 31/12/2014;
2) Outros assuntos de interesse social;

São Paulo, 18 de abril de 2015.

CARLOS ALBERTO VON POSER
PRESIDENTE

A Campanha da Sapatilha da 
Santa Lolla está sendo um 
grande sucesso. As sapatilhas 
ficaram lindas e muito confor-
táveis.
Ainda não dispomos da infor-
mação de quanto a sapatilha 
vai colaborar com a AMA finan-
ceiramente, mas já sabemos 
que a campanha vai prestar um 
serviço inestimável em termos 

de divulgação da AMA e do 
autismo.
As sapatilhas estão sendo 
vendidas na maioria das lojas 
da SANTA LOLLA em todo o 
país.
Maiores informações através 
do site www.santalolla.com.
br.

Campanha da Sapatilha Santa Lolla

 

Aniversariantes  
de Maio
Giulia N. Novaes  03
John Alan V. da Silva  03
Thabata de Almeida  05
Matheus Sakaguti Leal 06
Renan Tsuyoshi Sato  10
André Vinícius França Silva 11
João Marcelo Souza da Silva 11
João Marcel de S. da Silva 11
Gabriel Fachola de Oliveira 12
Vinícius Luiz Trivilin Silva 15
Diego Lopes Gomes  20
Henrique Cabral Martins 20
Thiago Costa Nunes  20
Jefferson Lima Santos  25
Ciro Marcus Paulo Brandão 25
Souichirou Ishikawa  28
Arthur Carlos Concessio 28
Vinicius de Oliveira Campos 30

Mais uma vez a Fundação Elijass Gliksmanis 
apoia a AMA

Agradecemos à Fundação Elijass Gliksmanis que mais uma vez mostra sua solidariedade colaborando 
com a AMA através da Sra. Marlene Daniel.
A Fundação Elijass Gliksmanis este ano nos doou 3 Esteiras aeróbicas profissionais, como de aca-
demia – uma para a Unidade Luis Gama, outra para a Unidade Teodureto e outra para a Unidade de 
Parelheiros.  Solicitamos a doação destas esteiras porque nossos assistidos raramente têm alta e nos 
preocupamos em propiciar um processo de envelhecimento com saúde começando o mais cedo pos-
sível e o exercício físico é uma das partes mais importantes para isto.  Para se ter uma ideia, na Uni-
dade Parelheiros já temos quase 20 assistidos que passaram dos 30 anos.
Além disto, a doação incluiu uma impressora para compor a Gráfica Elijass Gliksmanis que é operada 
por jovens com autismo leve.

Dicas importantes!



No próximo dia 22 de Maio, sexta-feira, 
às 14h no auditório da unidade Luis 
Gama, à Rua Luiz Gama, 890 e dia 29 de 
Maio às 10h em Parelheiros, será realiza-
da a já tradicional palestra sobre Diag-
nóstico e Prevenção 
do Câncer com a 
equipe do AC Cama-
rgo Cancer Center 
para pais, profis-
sionais e amigos da 
AMA.
Como a maioria 
já sabe, este é um 
programa de excelência, para pais, profis-
sionais e amigos, promovido pelo A. C. 
Camargo Cancer Center que se inicia por 
uma palestra muito atual, interessante e 
esclarecedora a partir da qual os interes-
sados poderão cadastrar-se para poder 
participar gratuitamente de uma série de 

exames agendados.
Desde sua fundação há 60 anos, o 
A.C.Camargo traz sua atuação focada 
em 4 pilares: prevenção, tratamento, 
ensino e pesquisa do câncer que, 

em nível internacional, culminou 
em 2013 no lançamento da marca 
A.C.Camargo Câncer Center. 
O A.C.Camargo está entre os maiores 
centros de tratamento do câncer no 
mundo. A principal característica de 
um “Cancer Center” está em benefi-

ciar cada paciente com abordagens 
multidisciplinares e terapêuticas per-
sonalizadas. Trata-se da permanente 
integração de todo o corpo clínico 
- cirurgiões, oncologistas clínicos, 

radioterapeutas, patolo-
gistas, dentre outros - com 
cientistas que desvendam 
as alterações moleculares 
associadas a cada tipo de 
tumor.
Na palestra, será distribuí-
da a ficha de cadastro. 
Contamos com a presença 

de todos.
Gostaríamos que todos prestigiassem 
esta palestra, porque é efetivamente 
informativa e esclarecedora. Lemb-
rando que esta será a primeira vez a 
ser ministrada em Parelheiros.

Campanha “Despertando a Comunidade para a 
Importância da Prevenção do Câncer”

Sorteios dos prêmios!

Sandra Queiroz  150
Salvador C. Brandão  100
Daniela Costa   100
Marisa Furia Silva  80
Cristina Naldoni  60

 
Vendedor -  Qte

Os 5 mais!
Ao lado, a lista das 5 pessoas que mais venderam 

Rifas e que receberão o prêmio do nosso presidente 
Beto von Poser

Um número considerável de edifícios 
em todo o mundo foram ilumina-
dos em azul como o “Empire State 
Building ” em Nova York, a “Casa 
Rosada” na Argentina, o “Congresso 
de La Republica” no Peru, o “Palácio 
da Princesa” em Mônaco, a Sagrada 
Família em Barcelona, a Esfinge e as 
Pirâmides do Egito, a “Ponte Nelson 
Mandela” na Africa do Sul e o “Cristo 
Redentor “ no Rio de Janeiro.
A nossa comemoração no Largo do 
Cambuci, organizada pelo Beto von 
Poser e pela Fátima,  foi singela, mas 
muito significativa, mães, pais, crian-
ças, profissionais e amigos se jun-
taram e pintaram a pracinha de azul. 
O Maestro Danilo Tomic tocou para 
nós. Ele veio vestido de catador de 
rua, puxando um piano e além de 
chamar a atenção pelo inusitado da 
cena, ele toca magistralmente. Foi um 
grande sucesso.
O Paulo von Poser doou um pouco de 
sua arte pintando o Largo do Cambuci 
e a Vic além de trazer juventude e 
alegria tirou lindas fotos do evento.
Foi realmente um dia inesquecível.

Comemorações de Abril
Fotos do evento aqui no Cambuci e dos monumentos iluminados:

Como todos sabem, o inicio deste ano foi 
tão assustador que resolvemos fazer uma 
série de ações que permitam a partici-
pação de todos os pais que quiserem, na 
composição de um fundo de reserva para 
que outras intempéries, se vierem, não 
nos encontrem novamente em situação de 
total e completa fragilidade.
Estas ações foram diversas e a mais 
recente foi uma rifa. Pensamos na rifa 
como uma forma de dar oportunidade de 
ajudar, a todos os pais que quisessem.
A rifa valeu a pena apesar de o resulta-
do ter sido um pouco abaixo do espera-
do. Conseguimos R$ 34.000,00 e alguns 
pais realmente nos impressionaram.
O Sr. Wagner Romano, por exemplo, da 
loja de calçados Piemonte Calçados aqui 

do Largo do Cambuci, comprou vários 
talões para oferecer um numero da 
rifa, como brinde, para os compra-
dores.
O sorteio foi muito divertido e ocor-
reu dia 22 de Abril a partir das 15h 
com a presença de um grande número 
de pais. Os felizes vencedores foram:
1° Prêmio – Smart TV LED 50” 
Full HD– Número sorteado 
3259 – Ganhador Sergio Lourenço 
que comprou o número de Sivalnei C 
Souza, pai de Felipe R Souza;
2º Prêmio - I-Pad Mini com Tela 
Retina Apple Com Wi Fi e 16 GB – 
Número sorteado 5049 
– Ganhadora Cristiane Ferreira 
Eugênio, mãe do Matheus. Ela com-

prou alguns talões e vendeu outros. O 
número que foi sorteado era dela;
3° Prêmio -  Smartphone Sam-
sung Galaxy S3 - Número 
sorteado 0044 – Ganhadora 
Marli Bonamini Marques, mãe da 
Débora. Ela levou 5 talões e comprou 
todos os números.
Mais uma vez gostaríamos de expres-
sar o nosso mais sincero agradeci-
mento pelo empenho de todos e dizer 
que esta foi uma experiência muito 
gratificante para todos nós.
Um grande abraço.

Mães, profissionais e convidados 
que estiveram presentes no sorteio!

Mães voluntárias, 
fazendo o sorteio 
dos números.

Números 
sorteados.

Mães, profissionais e convidados 
que estiveram presentes no sorteio!

Da direita para esquerda, Cristiane 
Eugênio, mãe do Matheus, rececendo 
o prêmio das mãos da coordenadora 
geral Marcia Pauluci

Da esquerda para direita, 
Marli Marques, mãe da Débora, 
rececendo o prêmio das mãos 
da funcionária do CCA, Susy 
Amanda

AlgumAs fotos do divertido sorteio do diA 22 de Abril


