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Editorial

“Uma estrela de um mundo tão distante
Onde ninguém consegue me alcançar

Eu tenho um brilho fascinante
Que vai muito além do seu olhar”

Trecho da letra do samba enredo “Sou um autista de um mundo solitário” de Ito Melodia

Amigos,
Este é o primeiro Notícias dos Amigos do ano 
e por isso minhas 
primeiras palavras 
são na intenção de 
desejar a todos um 
Feliz e Promissor 
2019.
Neste ano de 2019 
em que a AMA 
completará .36 
anos de vida, temos 
muito que realizar. 
Terminamos 2018 
com boa parte do 
planejamento deste 
ano já concluída e podemos dizer que graças 
aos esforços de nossa equipe estamos em 
dia com o nosso cronograma para o início 
deste ano. Pequenos atrasos são esperados 
e deverão ser corregidos em tempo.
Fazer o planejamento de uma instituição 
grande como a AMA e que cuida de um 
problema complexo como é o autismo não 
é fácil. 
A construção deste projeto está levando 
anos de trabalho da equipe do Centro de 
Conhecimento da AMA e demandando 
muito empenho de todos os profissionais 

que aqui trabalham e todo o apoio de 
nossos amigos.

Por isso quero neste 
início de ano agradecer 
antecipadamente a familiares, 
à equipe de profissionais e a 
todos os amigos 
esperando que 
todos se unam 
a este grupo 
de doadores 
a u t o m á t i c o s 
da Nota Fiscal 
paulista, do qual 
tenho tanto 
orgulho de fazer 

parte.
Quero também agradecer 
ao laboratório. Supera que 
está desenvolvendo um 
projeto de impressão de uma grande 
tiragem do “Autismo Guia Prático” para 
ser distribuído em todo o nosso pais.
Quero enviar um abraço forte à Marlene 
Daniel e todos os participantes da 
Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis 
a quem estamos solicitando a doação de 
Tablets para aprimoramento de nosso 
projeto.

Não posso deixar de lembrar da empresa 
de paisagismo “Mil flores” que cuida com 
tanto carinho e solidariedade de nosso 
jardim nos Setores Lavapés e Luis Gama.
Um abraço carinhoso para toda a equipe 
da AMA pelo grande esforço para cumprir 

todos os 
objetivos e um 
especial para 
a supervisora 
Camila Bacha 
de Parelheiros.
G o s t a r i a 
de mandar 
a nossa 
solidariedade 
às famílias 
que passaram 
pela terrível 
tragédia de 

Brumadinho, esperando que esta dura 
lição sirva para não esquecermos que 
cada ser humano é único e que isto 
nos empurre sempre em direção ao 
aperfeiçoamento de todos os esquemas 
de segurança.
Um Feliz 2019 a todos.

Ana Maria S. Ros de Mello

Supervisora Camila Bacha
Como é de conhecimento de muitos, 
estamos em meio a um exercício de 
planejar e organizar cada detalhe do que 
será desenvolvido na AMA. 
Em novembro de 2018 começamos a 
trabalhar na organização do ano de 2019. 
Iniciamos com a elaboração e construção 
do Plano Educacional e Terapêutico 
Individualizado - PETI de cada assistido 
para o primeiro semestre de 2019. Esta 
organização requer muito esforço, 
trabalho e dedicação.
Gostaria de agradecer a cada um dos 
supervisores e coordenadores pela 
dedicação e empenho. Mas deixo aqui 
um agradecimento especial para a Camila 

Bacha, supervisora da unidade de 
Parelheiros, que se empenhou de 
uma forma grandiosa, para finalizar 
toda a organização da unidade 
de Parelheiros. Seu desempenho 
possibilitou que todos os assistidos 
tivessem seus programas iniciados no 
dia 21/01/2019. Obrigada, Camila! 

Um abraço,

 Franciny Mancini
francinymanciny@ama.org.br

Juntos fazemos a diferença



A respeito deste assunto temos uma boa 
e uma má notícia. 
Como é de praxe, vou começar pela 
má noticia. Apesar de todo o nosso em-
penho em pedir reiteradamente que as 
pessoas se cadastrem, mesmo que por 
um período curto, para a doação au-
tomática da NF Paulista, chegamos a 
este momento com o número de 32 doa-
dores. 
A boa notícia é que apesar de termos 
acreditado que conseguiríamos um 
número bem maior de adesões, o resul-
tado foi um recorde impressionante de 
R$ 32.000,00, lembrando que nunca 
havíamos passado de R$ 9.000,00 até 
o momento.
Quero concluir agradecendo de todo 
coração a todos nós que nos propuse-
mos a “ajudar MUITO a AMA sem pôr a 
mão no bolso”.

Olá amigos, espero encontrá-los todos bem. A AMA-Associação de Amigos do Autista, está programando algumas ações, em prol 
da Entidade, no que diz respeito ao cadastramento automático da NFP (Nota Fiscal Paulista).
Na primeira fase que será iniciada para os pais, no dia de reunião geral de pais e para profissionais, no dia de reunião geral de profis-
sionais, estaremos promovendo um Mutirão interno na Instituição, visando angariar adesões ao cadastramento dos pais e respon-
sáveis dos assistidos da AMA, bem como dos profissionais e colaboradores, que na Instituição trabalham.
Posteriormente, estaremos montando um Mutirão externo, em frente ao Setor Lavapés, sito à Rua do Lavapés, 1123 – Cambuci- SP, 
no dia 02/04/2019, alusivo ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, quando nossos voluntários estarão a postos, colhendo 
adesões e também esclarecendo as dúvidas das pessoas que queiram colaborar com a ação, revertendo assim, em créditos para 
nossa Entidade.
Estas ações visam a alavancagem do recebimento de recursos oriundos da NFP à AMA, para que possamos suprir gastos e despesas 
da nossa Instituição.
Contamos com a participação e colaboração de todos que puderem nos ajudar.

Fatima Souza
Presidente

MUTIRÃO

A AMA tem um rigoroso compromisso de 
agir com transparência, agir com base em 
evidências, agir com respeito aos nossos 
assistidos, suas famílias, 
nossos colaboradores e 
os órgãos com os quais 
mantemos convênios. 
Em 2019 a AMA se 
compromete a dar mais 
um passo na prestação 
de contas na aquisição 
de habilidades e na 
redução de problemas 
de comportamento nos 
Planos Educacionais e Terapêuticos 
Individualizados (PETIs).
As prestações de contas estão mais 
sistematizadas e com maior riqueza de 
informações disponíveis, com acesso 

mais rápido e facilitado, graças em grande 
parte, ao trabalho do Rafael e do Wagner o 
nosso programador.

A p re s e n t a re m o s 
essas informações 
nas Reuniões Gerais 
com os Pais e com 
os Profissionais, 
decorridas cinco 
quinzenas e 10 
quinzenas desde o 
início dos PETIs, nas 
Reuniões com Pais 
por Sala, e sempre 

que os pais ou responsáveis solicitarem via 
Reunião Individual. 
Nossos Coordenadores de Unidades e nossos 
Supervisores de Sala avaliam e acompanham 
o trabalho, prestam contas e dão suporte aos 

nossos colaboradores para garantir o 
atendimento com excelência aos nossos 
assistidos e suporte às famílias com 
orientações para dar ferramentas para a 
convivência de nossos assistidos fora da 
AMA. 
As prestações de contas também 
contribuem para guiar nossos passos, 
pois conseguimos identificar com mais 
clareza pontos críticos para capacitação 
de nossos colaboradores, identificar 
necessidade de mudanças em nosso 
trabalho, e mais importantemente, 
transmitir segurança no atendimento 
prestado aos nossos assistidos.

Rebeca Silva
rebecasilva@ama.org.br

Prestação de contas

VOLUNTARIADO
Amigos, é com grande satisfação que escrevo sobre o trabalho dos volun-
tários da AMA-Associação de Amigos do Autista.
São três as frentes de voluntariado que atuam em nossa Instituição. 
A primeira é o trabalho desempenhado por pais dos assistidos junto à 
nossa Diretoria, que se reunindo mensalmente discutem, aprovam ou 
não, diversos assuntos de suma importância, pertinentes à Instituição.
A segunda frente é a desempenhada por mães dos assistidos do Setor 
Teodureto Souto, que atuam no bazar, naquele local , quinzenalmente 
apurando recursos para a Instituição.
A terceira é composta por voluntários que arrecadam, separam e digi-
tam os cupons da NFP (Nota Fiscal Paulista), bem como o cadastramento 
automático, ensejando também em entrada de créditos oriundos deste 
programa, para nossa Entidade.
É inestimável a colaboração destas pessoas para com a AMA, pois as 
mesmas doam parte de seu precioso tempo, visando o bem-estar não tão 
somente dos seus próprios filhos, como os de toda a coletividade, prati-
cando assim o amor ao próximo.
Como Presidente da AMA, agradeço de coração, e torço para que o 
número destas pessoas, cresça cada vez mais, todos empenhados na pe-
renidade da nossa Instituição.
O meu Muito Obrigada!!!

“Sirva, ame, dê o seu melhor!”

Fátima Souza
Presidente

Nota Fiscal Paulista


