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Editorial
Amigos,
Em nossos trinta e dois anos de 
história, passamos por vários momentos 
de alegria, tristeza, dificuldade e 
superação. Para cada momento em que 
as dificuldades pareciam impossíveis, 
aparecia um “milagre” salvador 
para alimentar nossa fé e nossa 
esperança.
Estamos em Agosto, mas 
já muito apreensivos com a 
aproximação do final do ano, 
pois este ano já começou 
preocupante. Na montanha 
russa em que passamos estes 
32 anos, estamos atravessando 
aquele momento de “frio na 
barriga”.
Mas por falar nos 32 anos, vamos 
lembrar que eles se completaram neste 
dia 8 de Agosto em que comemoramos o 
aniversário da AMA.  É sempre mais fácil 
comemorar quando as coisas estão mais 
fáceis, mas de qualquer forma, conseguir 
completar 32 anos fazendo um trabalho 
que faz bem a tanta gente, é para dar 
orgulho a todos nós.
Conseguir construir um trabalho que 
sobreviva, cresça e se aprimore é um 
trabalho a muitas mãos, muitas cabeças 
e muitos corações.
Estamos precisando de ajuda para 
construir a ponte que nos ligue a 2016. 

Não importa o tamanho da ajuda que 
cada um puder dar, mas importa muito 
que venha de muitos amigos. 
Gostaria de fazer um convite 
muito especial a todos para que 
efetivamente possamos comemorar 

este aniversário, dando um apoio à 
AMA que lhe permita terminar o ano 
em pé e com muita esperança. 
O meu primeiro abraço, não poderia 
deixar de ser para todos os pais que 
são especialmente homenageados no 
mês de agosto.
A seguir mando um forte abraço a 
um pai muito especial, o Carlos von 
Poser, pai do Fernando e da Vitória e 
presidente da AMA. 
Aproveito  para lembrar  que teremos 
eleições de diretoria no mês de 
Outubro e que temos tempo hábil para 
decidir como queremos participar 

deste trabalho. Recomendo a todos 
que leiam o edital com atenção e 
façam o mesmo com o estatuto, 
disponível no site www.ama.org.br.
Queremos transmitir o nosso 

agradecimento ao Padre 
Ticão que têm apoiado 
muito o trabalho das 
mães que atuam para a 
construção da Unidade 
Vila Ré.
Mando um abraço 
muito grande ao Pastor 
Manoel de Jesus Thé, 
pai do Cesar, que nos 
acompanha desde o inicio 
de nossa história e que 

sempre está disposto a ajudar.
Um abraço ao Dr. Raymond Rosenberg 
e aos cinco pais que participaram da 
fundação da AMA.
Um abraço e o agradecimento sincero 
a todos aqueles que acreditam que 
vale a pena colaborar e trabalhar 
para conferir desenvolvimento, 
dignidade e cidadania para as pessoas 
com autismo
Feliz dia dos pais. Feliz Agosto.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br 

“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na forma do artigo 13 do Estatuto a comparecerem 
à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21/10/2015 às 20horas ou em 2ª convocação às 20horas e 30 minutos, em sua 
sede social a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Eleição dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho consultivo observado o artigo 8º, para o período de 
01/01/2016 a 31/12/2017. 
2. Outros assuntos de interesse social;
IMPORTANTE:
Os sócios que desejarem concorrer ao cargo de presidente deverão observar o disposto no artigo 8° do estatuto, que assim                  
dispõe:
“Para se candidatar a presidente da associação o sócio terá de atender aos requisitos das letras “A” ou “B” do item 1º deste artigo, 
além de ser pré-qualificado de forma irrecorrível pelo conselho consultivo:
a) tenha filho atendido pela AMA, ou
b) seja um dos sócios que participaram da fundação da associação.
A chapa completa deverá ser oficialmente apresentada até 21/09/2015.
Ressaltamos, devido à importância das matérias a serem tratadas, a necessidade do comparecimento do maior número de associa-
dos (pais) possíveis.
São Paulo, 05 de Agosto de 2.015.
Direção
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Vamos ajudar a AMA

Como muitos já sabem o primeiro local 
em que a AMA prestou atendimento 
foi o quintal de uma Igreja Batista cujo 
pastor era Manoel de Jesus Thé, pai 
do Cesar, um jovem com Síndrome de 
Asperger.
Recentemente o Pastor Manoel nos 
procurou para informar que o Pastor 
Jair Salgueiro, da Igreja Batista do 
Cambuci quer ajudar a AMA.

A Marcia, a Carol e a Fatima, foram visitar 
o Pastor Jair, na Igreja, que é muito próxima 
das nossas unidades no Cambuci  e foram 
muito bem recebidas e aproveitaram a visita 
para convidar o pastor a vir conhecer melhor 
o nosso trabalho.
No final da visita o Pastor Jair fez uma ora-
ção pedindo proteção  e amparo a todos os 
nossos assistidos e familiares.

Visita à Igreja do Cambuci

Com a saída da psicóloga Mayara Lazarini a equipe 

de coordenação da AMA pensou que havia chega-

do a hora de reavaliar o formato da terapia com 

jovens com síndrome de Asperger

Pensamos que o melhor seria traçar alguns obje-

tivos claros, desenvolver um modelo de trabalho 

terapêutico intensivo  e fixar um prazo para alcançar 

os objetivos.

Os objetivos foram traçados dentro de  3 principais 

eixos – saúde, trabalho e sociabilização, além do 

suporte psicológico propriamente dito.

O atendimento será multidisciplinar com atividades 

nas áreas de esporte, academia, fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, informática, jogos, oficinas 

vocacionais, habilidades de vida e habilidades sociais.

Esperamos que esse trabalho: promova melhorias sig-

nificativas nas relações dos jovens com seus pares, sua 

família e a comunidade; incentive a inserção dos jovens 

no mercado de trabalho; amplie seus interesses e busca 

por atividades de lazer, esporte e bem-estar.

A psicóloga Rebeca Silva está coordenando o projeto que 

deve, provavelmente, ter duração de um ano a um ano e 

meio, quando a maioria dos objetivos provavelmente terá 

sido alcançada e poderemos proceder a uma renovação 

da turma de jovens.

Mudanças no grupo de terapia com jovens com síndrome de 
Asperger

Este ano tem sido difícil desde o começo 
e tudo indica que se a AMA não contar 
com a ajuda dos amigos, as dificuldades 
serão imensas.
Gostaríamos de poder mobilizar um 
grande número de amigos para que se 
cada um ajudar mesmo que com pouco, 
possamos recompor forças para ultra-
passar todas as dificuldades que já vis-
lumbramos para o final do ano.
Listamos abaixo algumas das possi-
bilidades de participação, esperando 
que cada leitor participe. Agradecemos 
desde já.
Se você ainda não é um Associado – 
Seja um Associado e se você já é As-
sociado – Indique um 
amigo.
Ser um associado si-
gnifica que você aceita 
ajudar-nos mensal-
mente, na data que 
você escolher, com o 
valor que você quiser 
e puder.
Entrando no site da 
AMA (http://www.
ama.org.br/site/pt/
saibacomoajudar.html) você poderá se 
cadastrar para ser um doador. Nós en-
viaremos com o maior prazer, um boleto 
bancário através do qual você poderá 
ajudar com qualquer valor e na data que 

lhe for mais conveniente.
Doação direta em conta corrente:
Se você preferir, pode ajudar a AMA fazendo a 
sua doação diretamente em conta corrente.
Abaixo 3 opções de bancos que vocês podem 
usar para fazer a doação para a AMA (CNPJ 
52.802.295/0001-13):
Itaú: Agência 0775, Conta corrente: 17.770-2;
Bradesco: Agência: 0423, Conta corrente 
53.300-9
Banco do Brasil: 0635-1, Conta corrente 
6771-7.
Doação on-line no site da AMA www.ama.
org.br:
Devido ao grande número de solicitações, a 
partir de agora você pode doar usando seu 

cartão de crédito ou boleto bancário on-line.
Para gerenciar esse tipo de doações, foi con-
tratado o serviço da empresa PagSeguro do 
UOL. Essa empresa de pagamentos online, 
líder no mercado, é totalmente segura.

Garantimos a todos os doadores que 
100% das doações feitas através da Pag-
Seguro é repassada para a AMA – Asso-
ciação de Amigos do Autista.
Doação através do mensageiro (Call 
Center):
Os mensageiros da AMA recolhem doa-
ções indiferentemente do valor, mas in-
felizmente eles só conseguem arrecadar 
doações em regiões próximas à AMA do 
Cambuci.
Para saber se a sua região se encaixa neste 
caso, telefone para 3376- 4410 e 
pergunte para a supervisora.
Doação da Nota Fiscal:
Você pode também contribuir com o 

trabalho da AMA doando as 
suas notas fiscais sem CPF. Mais 
informações através do link 
http://www.ama.org.br/site/pt/
doacoes/86. 
Se você é pessoa jurídica:
Doação de pessoas jurídicas
As doações efetuadas pelas pes-
soas jurídicas para a AMA po-
dem ser deduzidas como despe-
sas pelas empresas sujeitas ao 
Lucro Real desde que respeitado 

o  limite de 2,00% (dois por cento) do lu-
cro operacional. Artigo 365, inciso II do 
RIR/99. 
Se a sua empresa quiser ajudar, telefone 
para (011) 3376-4416 e fale com a Cida.
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