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Editorial
Amigos,

O final dos meses de março e começo do 
mês de abril, além do outono e de muita 
chuva, trouxeram vários acontecimentos 
interessantes que estamos dividindo com 
todos os nossos leitores.
Assim, temos muitas coisas a comemorar, 
mas várias coisas que nos preocupam 
profundamente, por exemplo o fato de 
que alguns assistidos 
nossos vão completar 
os doze anos e ainda, 
infelizmente, não 
temos nenhuma 
indicação de que 
vamos poder continuar 
atendendo-os em 
2020.
Temos também jovens 
que necessitam de 
residência e famílias 
com crianças muito pequenas que 
não encontram atendimento, sendo 
que quanto antes o tratamento for 
iniciado, maiores as oportunidades de 
desenvolvimento.
Por tudo isto é que estamos tão 

empenhados em nossa campanha 
de doação automática da Nota Fiscal 
Paulista. É uma forma de doação que 
não onera o doador e nos ajuda muito, 
porque o cálculo do benefício para 
uma entidade beneficente é diferente 
do cálculo para a pessoa física e 
beneficia em muito a instituição e além 
disto, o doador, não perde o direito aos 
sorteios e no caso dele ser sorteado, 

ele e a 
e n t i d a d e 
recebem o 
prêmio.
N ó s 
e s t a m o s 
t e n t a n d o 
incentivar 
e estimular 
este tipo 
de doação, 
a ponto de 

disponibilizar ajuda a todos aqueles 
que quiserem vir até a AMA para 
se cadastrar com apoio das gentis 
pessoas que aqui trabalham.
Por isto, início agradecendo à Maju 
Coutinho por ter cadastrado a sua 

doação automática da NF Paulista 
para a AMA.
Quero parabenizar a Mirian, nossa 
assistente social pela sua atuação 
no mês de abril e também à Fatima, 
à Cristiane e a nossa equipe de 
profissionais que atuaram com muito 
empenho para marcar mais uma vez, 
o mês mundial de conscientização do 
autismo no calendário brasileiro.
Quero deixar um agradecimento 
carinhoso à Roberta e ao Toni que 
transformaram o dia 2 de abril em 
uma festa.
Reiteramos nosso carinhoso 
agradecimento à SANTA LOLLA 
por mais uma vez iniciar em abril a 
campanha de apoio à AMA.
Finalmente agradecemos ao site 
www.autismoemdia.com.br que a 
partir desta data, está nos doando a 
impressão do NdA.
Um feliz Maio para todos.

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

Em cerimônia realizada em 29 de março deste ano, no plenário da câmara 
Municipal de Vereadores do Município de São Paulo, o presidente do 
legislativo municipal, vereador Eduardo Tuma promoveu a entrega de 
certificado de reconhecimento às mulheres que se destacaram realizando 
ações de relevância em benefício da comunidade paulistana no último 
ano. Nesse evento denominado Mulheres de Destaque Edição 2019, 
tive a honra e satisfação de ser escolhida como uma das homenageadas 
por minha atuação profissional. Tendo sido indicada como Mulher de 
Destaque em minha profissão, agradeço imensamente ao Poder Legislativo 
Municipal e a todas as mães da AMA., afinal é por elas e seus filhos que 
abracei a causa do autismo.
Mirian Lima
mirianlima@ama.org.br

MULHERES DE DESTAQUE

Esta edição do 
NdA foi impresso 
com o apoio de:

Na quarta-feira, dia 13 de março 
deste ano, na sede da AMA. do 
Cambuci foi realizado evento 
comemorativo ao Dia 
Internacional da Mulher. 
Na ocasião foi ministrada 
uma palestra com o 
objetivo de conscientizar e 
estimular as participantes 
para adoção de medidas 
preventivas de saúde que 
melhorem a sua qualidade 
de vida da mulher. Além do 
público feminino estiveram 
presentes a Sra. Miriam 
Lima Porto (Assistente 
Social da AMA.), as Sras. Elisangela 
Lima. Marta Alves e Débora Melo 
(Assessoras Parlamentares da 
Deputada Federal Maria Rosas) e a 
Dra. Júlia Marques (Ginecologista e 
Obstetra), palestrante do evento, com 

atuação destacada nas áreas de 
prevenção e diagnóstico precoce 
das doenças que acometem as 

mulheres em todas as fases de 
suas vidas. 
De outra parte, deve ser ressaltado 
que há um ano o grupo FAMA e a 
AMA. firmaram uma parceria que 
tem prestado auxílio às famílias 

EVENTO EM HOMENAGEM AS MÃES DA AMA AO DIA NACIONAL DA 
MULHER

ELEIÇÃO DO CONSEAS
Em 20 de março deste ano, na sede 
da Secretaria Estadual de Assistência 
Social, realizou-se a cerimônia de 
eleição e proclamação dos novos 
membros do CONSEAS (Conselho 
Estadual de Assistência Social) do 
Estado de São Paulo. O CONSEAS 
é formado por 12 representantes 
da sociedade civil e igual número 
de representantes do poder público 
estadual, totalizando 24 integrantes 
e tem a finalidade de acompanhar 

as ações de políticas públicas 
da área de assistência social, 
conjuntamente com a Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Social. 
Fiquei honrada por participar 
da eleição e por meio dela ter 
meu nome escolhido como 
representante titular do segmento 
de PCD - Pessoas com Deficiência, 
como representante da AMA-
Associação de Amigos do Autista.

Agradeço às instituições do Fórum 
de Entidades Paulistas que nos 
apoiaram para esse novo desafio. 
Ao mesmo tempo em que honrada 
e feliz, tenho a consciência da 
importância desse cargo e desejo 
envidar todos os esforços para 
bem representar as Pessoas com 
Deficiência durante o mandato que 
ora me foi outorgado.
Mirian Lima
mirianlima@ama.org.br

“Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não 
puder ser transformada, transforme-se.”

Viktor Frankl

das pessoas com autismo. Essa 
parceria tem como objetivo unir as 
famílias e apoiá-las em sua jornada 
para vencer os desafios decorrentes 

da necessidade de lidar 
com o autismo, através de 
ações que se destinam, das 
mais variadas formas e 
meios a levar informações 
sobre temas próprios de 
sua vivência, tornando-as 
pessoas fortes e capazes 
de vencer as adversidades 
da vida. 
A Dra, Júlia finalizou 
sua palestra com uma 

mensagem muito linda a todas as 
mulheres:
“ Eu me amo, logo me cuido e me 
valorizo”. 
Mirian Lima
mirianlima@ama.org.br



CAMINHADA PELA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO
Segundo estipulado pela ONU no dia 02 
de Abril, celebramos o Dia Mundial da 
Conscientização 
do Autismo, data 
esta dedicada 
a difundir 
informações 
para a população 
sobre o autismo, 
e assim reduzir 
a discriminação 
e o preconceito 
que cercam as 
pessoas com 
TEA (Transtorno 
do Espectro do 
Autismo).
Nós da AMA, programamos nesta data, 
uma ação em prol da nossa Instituição, 
voltada para a divulgação às pessoas do 
nosso bairro, da doação e cadastramento 
automático da Nota Fiscal Paulista, 
inclusive constam em nosso site (www.
ama.org.br) informações sobre esta 

Campanha e sua continuidade.
Todos os anos, alusivo à esta data 

algumas Instituições, 
bem como a AMA, 
voltadas para o 
tratamento do 
Autismo, promovem 
uma Caminhada 
especificamente na Av. 
Paulista em celebração 
a este dia. Neste ano, 
ela ocorreu no dia 07 
de Abril e contou com 

um recorde 
de público, 
cerca de 
10.000 
pessoas, que 
prestigiaram 
o evento 

com suas presenças, trajando a cor 
azul, símbolo do Autismo, em virtude 
da incidência do Transtorno que 
acomete mais meninos que meninas. 
Foi um evento coroado de sucesso 
e visibilidade, pois quanto mais a 
sociedade se inteirar e conhecer o 
Autismo, menores serão os episódios 
de discriminação e preconceito.
Fatima Souza
Presidente da AMA
fatimasouza@ama.org.br

Meu nome é Maria e este daqui é o Duílio. 
Ele tem 22 anos e tem autismo. 
O Duílio precisa de ajuda para tudo: escovar 
os dentes, tomar banho, se secar. Até quando 
ele dorme eu preciso ficar de olho: ele acorda 
muitas vezes, se descobre e precisa da minha 
ajuda. 
Ele se trata na AMA desde 
2006. Antes disso, nenhuma 
escola o aceitava, porque ele é 
muito hiperativo e, como não 
fala e não consegue comuni-
car o que sente, às vezes fica 
agressivo.  Ficar com ele em 
casa também não dava: ele 
gritava, chorava e comia o dia 
inteiro, de tanta ansiedade. 
Nem os dois remédios que ele 
toma controlavam o compor-
tamento. 
Eu e meu marido estamos en-
velhecendo, então meu maior 
medo é que o Duílio fique sem 
a AMA. Ele não pode ficar 
sem atendimento e sei que nenhum lugar vai 
aceitá-lo, porque é difícil encontrar uma in-
stituição realmente especializada em autismo. 
E eu tenho certeza que a AMA pode realizar 
esse trabalho. Tenho certeza que os profis-
sionais da AMA se importam com o Duílio.  
#autismo #DiaMundialDoAutismo #AMA 
#DiaMundialDaConscientizaçãoDoAutismo 

#autista 
____________ x _____________
Para que nós, da AMA (Associação de 
Amigos do Autista), continuemos cuidan-
do do Duílio e de outros 340 pacientes 

com autismo, precisamos da sua ajuda.  

Basta doar, automaticamente, os créditos 
de sua Nota Fiscal Paulista. Eles fazem 
MUITA diferença para a gente e para a 
vida das famílias que atendemos. E fique 
tranquilo: você continua participando dos 

*AJUDE A MARIA E O DUÍLIO - DOE SUA NOTA FISCAL PAULISTA* 
sorteios da Nota Paulista e, se for con-
templado, o prêmio em dinheiro é seu. 

Compras no valor de R$ 10 chegam a 
render R$ 200 em doação automática 

para a AMA, porque o governo 
redistribui todo o crédito de Nota 
Paulista não utilizado para as 
ONGs cadastradas no sistema. 
VOCÊ pode fazer muita diferen-
ça na vida e no desenvolvimento 
dos pacientes com autismo.  

As verbas doadas serão re-
vertidas para a construção da 
unidade da AMA na Vila Ré 
(Zona Leste de São Paulo), 
para que o tratamento do Duí-
lio e de outros pacientes possa 

continuar. 

>> Saiba como doar sua Nota Fiscal 
Paulista com nosso passo a passo: 

https://www.ama.org.br/site/doacao-de-nota-

fiscal-paulista/

Dia 2 de abril é uma data tão importante que não pode passar sem comemoração.
Este ano, optamos por dirigir nossos esforços para tentar fazer chegar a todas as pessoas, o quanto 
elas podem nos ajudar através da doação automática da Nota Fiscal Paulista.
Para isto contamos com a ajuda do Carlos von Poser que fez a faixa da entrada do prédio, e com a 
ajuda da Roberta e do Toni que voluntariamente enfeitaram a entrada do prédio da Lavapés e fizeram 
esculturas de bexiga para as crianças e pintaram o rostinho delas, das mães e de nós que estávamos 
trabalhando.
Um menino de 12 anos que mora na vizinhança, veio até nós para entregar uma doação de R$ 10,00 
que foi recebida por todos com muito carinho.
Conseguimos neste dia 14 doadores automáticos da NF e marcar este dia com muita alegria.

Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Parceria entre a AMA e Brasil que 
dá certo

A nossa parceria com o Brasil que 
dá certo (BQDC) tem como ob-
jetivo principal a realização de 
um jantar beneficente em 8 de 
agosto, data comemorativa do 36°  
aniversário da AMA.
Como preparação para este grande 
evento, a AMA e o BQDC estão 
promovendo reuniões mensais com 
um pequeno grupo de amigos.
A primeira reunião ocorreu na 
sexta-feira 22 de março e teve a 
participação de um grupo de ami-
gos muito solidários e interessados 
que nos proporcionaram uma tar-
de muito especial.


