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Editorial
Amigos,
Dezembro tem o mágico poder de 
trazer luz aos corações, minimizando as 
diferenças e fazendo de cada encontro 
uma festa.
Cada ano que termina traz em nós 
a sensação de 
que foi muito 
curto e que não 
tivemos tempo de 
fazer tudo o que 
necessitava ser 
feito.
Eu sinto isso a 
cada ano, mas 
sempre termino 
agradecendo a 
Deus por esta oportunidade única de 
trabalhar com uma equipe solidária e 
competente em que cada um dá sua 
parte de contribuição para a construção 
de um trabalho de uma grandeza 
impressionante. Não é à toa que nossos 
valores se iniciam com “solidariedade” 
e são concluídos com chave de 
ouro com “Competência, técnica e 
desenvolvimento contínuo”.
Aliás, falando em solidariedade, tenho 
muito que agradecer, principalmente 
a nossos doadores que nos dão força e 
esperança para o desenvolvimento do 
grande trabalho da AMA que envolve 
competência e desenvolvimento 
continuo.
Ao final de cada ano gosto de agradecer 
nominalmente a alguns amigos o que 
às vezes resulta em alguma injustiça, 
pela total improbabilidade de não 
esquecer algum amigo querido e muito 
importante.
Inicialmente quero agradecer ao Fabio 
Dias e à Andrea Ribeiro pela parceria 
para recebermos mais uma vez no 
Brasil, a Temple Grandin, ao Glauco 
Magnavita e ao Eli Teixeira pela ajuda na 

regularização de nossas unidades e ao 
Febracis Coaching Integral Sistêmico 
em Fortaleza, cuja doação nos 
possibilitou a aquisição da academia 
ao ar livre de Parelheiros.
Em 2 de abril, organizamos uma 

grande festa com 
muita alegria e 
com a ajuda dos 
amigos aos quais 
enviamos um 
forte, natalino 
e agradecido 
abraço -  o Beto 
von Poser, a 
Musik Produções, 
a Flex imagem, 

luz e som e a Neo Print.
Agradecemos  aos alunos do Colégio 
Marista e seus professores por mais 
uma linda campanha no dia de “São 
Marcelino Champagnat”, à Galmon 
Engenharia pela doação do projeto 
elétrico da residência José Victor 
Oliva e também com muito carinho à 
Vera Falcão Bauer que tem sido uma 
grande parceira.
Quero recomendar fortemente a 
todos para assistir o filme PO porque 
é um filme de excelente qualidade 
e é daqueles filmes que nos fazem 
pensar -  “Até que enfim alguém me 
entende…”.
Finalmente em nome de pais e 
funcionários, expresso o nosso 
especial agradecimento à SANTA 
LOLLA que mais uma vez prestigiou 
a AMA com uma campanha nacional 
de sapatilhas, cuja colaboração ao 
nosso trabalho só não foi maior 
que a alegria que nos agrega o seu 
reconhecimento.
Convidando a todos para assistir os 
vídeos das palestras do programa 
“Meu filho tem autismo” no site da 

AMA, peço que façam seu cadastro 
automático da Nota Fiscal Paulista 
e convençam os amigos a fazer o 
mesmo.
Quero terminar com um 
agradecimento a pais, profissionais 
e doadores cujo esforço está dando 
vida a este projeto tão bonito e 
importante.
Um Feliz Natal e auspicioso 2019 a 
todos.

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

A doação automática de NF 
Paulista é, neste momento um meio 
muito interessante de contribuir com 
o trabalho da AMA.
Quem faz esta doação, não perde o 
direito ao sorteio, que contemplará 
tanto a AMA como o doador, além 
disto o trabalho para completar esta 
operação é mínimo e a ajuda pode 
ser muito maior para a associação 
do que seria para o doador.
Relembrando, o processo de 
cadastramento para doação 
automática é muito simples.  Basta 
entrar no site https://www.nfp.
fazenda.sp.gov.br/, clicar na aba 
entidades,  e na opção  Doação 
de Cupons com CPF (automática) e 
selecionar o período.
O número de doadores vai 
aumentando aos poucos. 
Atualmente contabilizamos 32 
doadores automáticos – 28 plenos 
e 4 restritos, que são os que só 
passarão a doar após a sua primeira 
retirada. Esperamos poder atingir 
cada vez mais pessoas para iniciar 
2019 com um número representativo 
de doadores e que nos permita 
aperfeiçoar cada vez mais o 
atendimento que prestamos.

Nota Fiscal Paulista

“A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar 
o ódio, só o amor pode fazer isso.”

Martin Luther King



O site da AMA disponibiliza o trailer do filme PO que a Cineart está lançando em vários cinemas em todo o Brasil.
O filme trata da relação entre um menino com autismo e seu pai.
Assistam ao trailer no nosso site e não percam o filme.
Nossa equipe foi à pré-estreia e gostou muito do filme. Comentaram que é um dos filmes que retrata o autismo com maior fidedigni-
dade.
Não percam

A Marcia Pauluci, nossa atual 
Coordenadora Geral, após muitos 
anos de bons serviços está em 
processo de 
transição 
de seu car-
go para a 
F r a n c i n y 
Mancini.
A Marcia, 
d i s p e n s a 
apresenta-
ções, ela 
está à frente da coordenação da 
AMA desde 1° de julho de 2009, 
ou seja, há nove anos, e todos 

A Coordenação Geral da AMA está mudando
nós sabemos de sua competência para 
desempenhar este trabalho tão desa-
fiador e o cuidado com que ela trata 

profissionais e fami- 
liares.
O processo seletivo do 
novo Coordenador Geral, 
foi demorado e custoso 
porque todas as nossas 
coordenadoras são pre-
paradas e competentes, 
mas finalmente a profis-
sional selecionada foi 

a Franciny que era coordenadora do 
Pinel.
A Franciny está passando por um 

período de experiência, após o 
qual, assumirá seu cargo.
A Marcia já diminuiu sua carga 
horaria para três dias por se-
mana e pretende seguir conosco 
até o meio do ano de 2019. Antes 
disto, ocorrerá a transmissão de 
seu cargo e no tempo que restar 
até a data de seu desligamento, 
atuará como nossa consultora.
Resta-nos dar nosso agradecimen-
to à Marcia e desejar um ótimo 
trabalho à Franciny.

O programa de palestras “Meu filho tem 
autismo” é um programa que vem sendo 
desenvolvido há muitos anos e que nos 
dá muito orgulho e satisfação.
No início da AMA, para poder encontrar 
outros pais, promovíamos palestras 
gratuitas sempre que podíamos e 
sempre recebíamos agradecimentos 
muito eloquentes.
Foi desta primeira ideia que nasceu o 
programa “Meu filho tem autismo” 
Alguns pais têm-se queixado de que 
gostariam muito de vir participar das 
palestras, mas não conseguem, ou 
porque não tem com quem deixar os 
filhos ou por morar muito longe, enfim, 

por motivos que não vem exatamente ao 
caso aqui neste momento.
Isto nos levou a filmar as palestras e dis-
ponibilizá-las no site da AMA. Já temos 
cinco palestras imperdíveis no site:
“Como escolher um tratamento para 
seu filho? ” Com a psicóloga Rebeca 
Costa; “Conversando sobre autismo” com 
nosso psiquiatra Andreas Stravogiannis; 
“Conversando sobre problemas de 
comportamento” com a coordenadora 
Franciny Mancini; “Orientação familiar” 
com a Marli Marques e “Pediatria e 
autismo” com a pediatra Ketty Maciel.
Aproveitem!

Programa de Palestras mensais da AMA


