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Editorial
Amigos,
Como temos dito e repetido, este ano, 
estamos projetando grandes dificuldades 
financeiras chegando com os últimos 
meses do ano.
Para enfrentar estas dificuldades, 
estamos preparando uma campanha que 
terá como principal 
ponto de apoio o site 
da AMA na internet 
e precisará de todos 
para divulgá-la 
rapidamente.
É importante que tudo 
funcione como uma 
corrente do bem, e a 
idéia se espalhe com 
grande velocidade e 
abrangência, fazendo 
de cada divulgador um 
multiplicador da ideia. 
Para começar, gostaria 
de convidar a todos 
a seguir a AMA no 
Twitter e no Facebook 
e ficaria muito contente 
se todos, entendendo 
a importância, 
aceitassem o convite 
e colaborassem 
distribuindo as 
informações. 
Quero enfatizar que a campanha poderá 
receber ajuda inclusive do exterior e, 
portanto, precisamos muito do apoio 
de quem tem amigos ou familiares que 
moram fora do Brasil, em qualquer ponto 
do planeta.

O tema da campanha será “O sonho” 
e nada é mais próximo de “O sonho” 
que o mês de Setembro, mês da 
esperança por ser o mês  da chegada 
da primavera que começará às 5h20m 
do dia 23 de Setembro. 
O processo de transformação da 

AMA de um 
sonho para a 
realidade atual 
foi e continuará 
sendo uma 
tarefa com a 
partic ipação 
de muitas 
pessoas, seja 
trabalhando, 
s e j a 
colaborando, 
s e j a , 
e n s i n a n d o , 
ou seja, 
aprendendo.
Acredito que o 
que impulsiona 
um grupo de 
pessoas para 
uma realização 
deste porte e a 
torna possível 
é o sentimento 

da importância da tarefa, aliado 
ao sonho de que ao estar concluída, 
contribuirá para um mundo melhor.
Em nome dos familiares e profissionais 
da AMA quero agradecer à Renata, à 
Filomena e a toda a equipe da Inobi 
que estão trabalhando com tanto 

carinho e dedicação na elaboração da 
campanha da AMA para captação de 
recursos.
Eu não poderia deixar passar a 
oportunidade de agradecer à Marli 
especialmente, por ter me ensinado 
com sabedoria e paixão que eu 
posso ter sonhos a respeito de meu 
filho e principalmente por guiar-me 
através de conhecimento e muita 
perseverança a tornar realidade a 
maior parte deles.
Queria também agradecer a todos 
aqueles que trabalharam para 
conseguir que a AMA passasse de um 
sonho a uma importante realidade.
Quero dar um abraço especial  de 
boas vindas, às mães voluntárias cujo 
trabalho vai fazer enorme diferença.
Envio também um abraço muito 
carinhoso à amiga Geny Guzzanato que 
sempre nos envia relações de “Nota 
Fiscal” por e-mail ou por carta.
Quero agradecer antecipadamente 
a todos aqueles que colaborarão 
para que através da campanha que 
lançaremos em Setembro consigamos 
fazer com que o nome da AMA seja 
amplamente reconhecido e a realidade 
construída nestes 32 anos com tanto 
esforço, permaneça e cresça.
Feliz Primavera. Feliz Setembro.

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

Boas vindas às mães voluntárias da Nota Fiscal Paulista
Queremos dar as boas vindas e 
desejar um muito sucesso em seu 
trabalho à nova 
equipe de mães 
voluntárias.
Arrecadação -  
Natalia Oda Wara, 
Maria Vanderlea 
Braga, Maria Lucia 
Coutinho Pallas.
Separação - Silva-
ny Souza Bonfim.

Digitação manhã – Aparecida 
Constantino da Silva Barros, San-

dra Kazuko Ono, 
Sueli Aparecida 
Pais da Silva, 
Lia Emi Nakaga-
wa, Viviane Jus-
tino de Oliveira 
Galindo, Rosana 
Ferreira Lemes, 
Andrea Moura 
dos Santos, Mar-

lene Nasae Tsutsumi.
Digitação tarde – Mara Nubia 
Neves Pereira, Sonia Jorge Fer-
reira da Silva, Fugie Tateishi 
Okuma, Vera Lucia Buissa Her-
nandes, Cristina Tarmann Pelegrine, 
Danielle Soares Tavares Miranda, 
Danielle Nery dos Santos Lins e 
Vanessa Silva Santos.



 

Aniversariantes  
de Setembro
Vicente Matsuo   03
Diogo Santos de Oliveira  04
Lucas de Oliveira G. Ohara 07
Alcebíades Marcos M. de Lucas 07
William Yuji Odawara Shin   07
Tomás Yukio Tateishi Okuma 11
Ricardo Coutinho Pallas  12
Igor Paolo dos Santos Gouveia 13
Alexandre Barros Oliveira  15
Carlos Alef Andrade de Oliveira 15
Miguel Pontes da Silva  17
Gabriel Souza Gomes  18
Julia Ferraz Leo   21
Nicollas Miguel dos Santos 23
Bruce Tetsuhiro Tsutsumi  23
Rafael M. Calejo Pinto  24
Fernando Barros do Nascimento 25
Tiago Albiero Rodrigues  26
Guilherme G C Dinardi  29
Cassio Coutinho dos Santos 30

“Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira...” Monteiro Lobato
A agencia Inobi está elaborando uma peça publicitária para ser divulgada na televisão, cujo tema principal é o sonho. 
O sonho em questão é no sentido da criação da imagem de nossos desejos.
O filme vai convidar todos a alimentar e compartilhar os sonhos da AMA.
Eu acredito que o sonho é parte essencial da vida e aconselharia a todas as pessoas, se fosse possível, que tenham sonhos, pelo 
menos um, mesmo que o tempo o vá fazendo parecer muito diferente do dia em que inicialmente foi construído.
Posso afirmar que traz mais satisfação ter sonhos e lutar por eles que propriamente alcança-los.
Eu sou muito grata à AMA por ter me ensinado a ter sonhos a respeito de meu filho. Foi aqui que eu aprendi a amar meu filho in-
condicionalmente e a ter a noção da dimensão do sonho que é possível.
No inicio eu sonhava que ele se curasse. Hoje eu sonho que ele se desenvolva sempre e muito. Sonho que ele me olhe e me veja 
que ele entenda um mínimo do que lhe digo que ele saiba minimamente me pedir o que precisa, mesmo que não seja através de 
palavras. Sonho que ele saiba se cuidar um pouquinho e no que ele não for capaz que a AMA tenha sempre, pessoas preparadas 
para fazê-lo com cuidado e respeito.
Sonho que não faltem recursos à AMA para que ela cuide de meu filho. Sonho que a AMA faça cada vez mais o que sabe fazer, que 
aprenda continuamente e que todos os pais que fazem parte dela também sonhem.
Ana Maria
mãe do Guilherme de 36 anos

O Sonho

A AMA está reativando a cam-
panha para pedir doação de 
“Nota Fiscal Paulista” sem 
CPF.
Todos estão convidados a 
recolher notas e doá-las à 
AMA, mas estamos principal-
mente tentando conseguir a 
ajuda dos lojistas de nosso 
entorno.
Com o apoio de mães volun-
tárias, vamos pedir a co-
laboração de comerciantes e 
clientes do Largo do Cambu-
ci e proximidades, aprovei-
tando para convidar a todos 
a agendar uma visita para 

Palestra do mês

Doação da Nota Fiscal Paulista
conhecer o nosso trabalho.
Estamos muito esperançosos, 
pois o comercio no bairro do 
Cambuci é muito bem sucedido 
por ser variado, receber muito 
bem os clientes e ter preços 
atrativos.
A doação da “Nota Fiscal Pau-
lista” sem CPF, não custa ab-
solutamente nada a quem a faz 
e se conseguirmos arrecadar em 
grande escala, poderemos até 
resolver a maior parte de nos-
sos problemas financeiros a-
tuais.

Lembramos a todos que a diretoria da 
AMA se renova a cada 
dois anos e 2015 é ano 
de eleições.
Dia 21 de Outubro às 
20h vamos escolher 
a diretoria que deverá 
trabalhar pela AMA de 
1° de Janeiro de 2016 a 
31 de Dezembro de 2017.
Gostaríamos que todos os pais 

destaquem o dia 21 de Outubro na sua 
agenda como uma data de 
um compromisso importante 
e vão desde já pedindo ajuda 
para que pai e mãe possam es-
tar presentes.
A inscrição das chapas já está 
aberta e poderá ser formalizada 
até o próximo dia 21 de Setem-

bro, através de carta dirigida à Diretoria.

Eleições de Diretoria

Entrega das flores aos campeões
No passado mês de Abril, antevendo as 
dificuldades do final do ano, promove-
mos uma rifa para conseguir iniciar o 
processo de arrecadação de recursos e 
permitir a participação de todos os pais 
que pudessem e quisessem colaborar.
O resultado das vendas, R$ 34.000,00, 
não conseguiu resolver todos os proble-
mas, mas nos trouxe muito ânimo.
O artista Paulo von Poser, irmão de nos-

so presidente num gesto muito simpático 
nos cedeu um conjunto de rosas, verdadeiras 
obras de arte, para presentear os campeões 
de vendas.
Os primeiros colocados, a quem todos nós 
agradecemos foram:
Sandra Queiroz , Carlos Alberto Von Poser, Dr. 
Brandão, Daniela Costa, Marisa Furia, Cristina 
Naldoni,  Cicera - Avó Vitor, Ana Maria, Marli e  
Paulo José Lopes.


