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Editorial

“Porque eu sou do tamanho daquilo que sinto, que vejo e que faço, não do tamanho que as pessoas me enxergam. ”
Carlos Drummond de Andrade

Amigos,
Neste mês de junho iniciaremos no NdA 
uma seção de tirinhas com criação, roteiro e 
texto de Pedro Vieira, assistido na terapia da 
Luis Gama e com esboço e arte do pai dele 
Rogério Carvalho. A proposta veio 
do próprio Pedro em mensagem 
enviada através do “Fale com a 
Presidente” e nós prontamente 
aceitamos.
Este ano estamos iniciando o 
Planejamento Educacional e 
Terapêutico semestral e a data de 
conclusão do primeiro semestre é 
3 de junho. No próximo número 
daremos informações sobre o 
status deste fechamento, mas de 
modo geral toda a equipe merece 
parabéns.
O Rafael é um dos responsáveis 
pelo grande passo que estamos 
dando, por coordenar o desenvolvimento 
de um sistema de acompanhamento 
da evolução dos assistidos, que permite 
verificar possibilidades e deficiências 
em tempo real, permitindo ajustes para 
melhorar continuamente os resultados, 
prestações de contas para pais, doadores, 
profissionais e autoridades e disseminação 
do conhecimento para ajudar outras 
instituições.
A padronização do trabalho que iniciamos 
alguns anos atrás, também nos permite 
o crescimento sem perda de qualidade 
como a montagem das novas oficinas de 

Parelheiros.
É importante ressaltar que todo este 
trabalho é fruto do entusiasmo, do 
esforço e da colaboração de um 
grande número de pessoas. Agradecer 

a todas individualmente é impossível, 
mas não posso deixar de reconhecer 
publicamente que através do empenho 
e da dedicação de nossa equipe de 
profissionais, estamos realizando um 
trabalho com um nível de qualidade 
cada vez melhor.
Por isso o meu primeiro agradecimento 
é para nossa equipe de profissionais que 
está enfrentando e vencendo todos os 
desafios.
Agradecemos também à Fundação Elijass 
Gliksmanis pela importante contribuição 
que este ano é a doação de 40 tablets 

para que possamos acompanhar de 
perto o desenvolvimento de nossos 
assistidos.
Agradecemos à Jandyra da Silva Gerente 
Comercial e ao jornal “Jornal O Dia SP”, 

por publicar em 23 de maio o 
balanço anual da AMA como 
tem feito há muitos anos 
e também aos alunos do 
Colégio Marista Gloria pela 
visita à AMA e pela doação 
dos produtos arrecadados 
na campanha de São 
Marcelino Champagnat.
Também agradecemos 
ao Henrique Ratton Rosa 
da Supera pela parceria 
que está nos permitindo a 
impressão dos NdA e a 9ª. 
edição do Guia Prático que 
já está à disposição de todos 

em nosso Centro de Conhecimento..
Finalmente quero enviar um forte 
abraço para o senhor Claudio Gonçalves 
Barbosa pelos elogios e a força que deu 
a nosso NdA.
Não posso encerrar sem um 
agradecimento caloroso a nossos 
doadores, convidando a todos a 
se cadastrarem como doadores 
automáticos da Nota Fiscal Paulista.

Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Aprovação de contas a doação automática o recurso só é dirigido 
para a AMA quando o doador informar 
seu CPF na nota. Outro medo de algu-
mas pessoas é de que haja a possibilidade 
de parecer que seus gastos superam a sua 
renda. Rafael também esclareceu que se for 
o caso, o doador informa seu CPF no limite 
dos gastos que desejar que sejam conheci-
dos e que não existe nenhum mecanismo que 
o relacione com as compras nas quais não 
informou seu CPF.
Depois de eliminadas as dúvidas, deu-se 
procedimento à aprovação das contas com 
a presença da Marlene da A2 Office que é 
nosso escritório de contabilidade.

prestamos. Por isso, Rafael aproveitou 
o momento para atualizar os pais sobre a 
AMA e mostrar que se atendemos mais de 
300 famílias e temos mais de 200 profission-
ais, lamentamos ter 165 pessoas que efeti-
varam a doação automática de suas Notas 
Fiscais Paulistas. Lamentamos, mas não 
desistimos. Temos certeza que é uma causa 
tão importante que iremos convencendo, 
pais, profissionais, doadores e amigos em 
geral a aderirem a esta modalidade de ajuda 
tão importante para a AMA e tão simples 
para o doador.
Percebemos que alguns pais pensam er-
roneamente que ao fazer a adesão au-
tomática não precisam mais dar o CPF. Ra-
fael esclareceu que depois de concretizada 

No dia 22 de maio passado, Rafael Farfan, 
nosso Gerente Administrativo preparou uma 
reunião para a qual foram convocados todos 
os pais, para a aprovação das contas do ano de 
2018.
Rafael aproveitou a presença destes pais para 
introdutoriamente à aprovação das contas, re-
fletir um pouquinho sobre a realidade da nossa 
associação e a grande importância da doação 
voluntaria da NF Paulista.
Ao perguntar a todos se tinham alguma ideia 
sobre o número de assistidos pela AMA at-
ualmente, o número de funcionários e os gastos 
mensais, por exemplo, ficou claro que nem todos 
os pais têm a noção da grandeza do serviço que 



“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na forma do artigo 13 do Estatuto, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser 

realizada no dia 31/10/2019 às 19 horas ou em 2ª convocação às 19 horas 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, observados os artigos 8º e 15°, para o período de 01/01/2020  a 31/12/2021.

2.  Outros assuntos de interesse social;

IMPORTANTE:

Os sócios que desejarem concorrer ao cargo de presidente deverão observar o disposto no artigo e 15° do estatuto, que assim dispõe:

A diretoria será integrada por associados efetivos que sejam, comprovadamente pais ou responsáveis, irmãos, tios e avós, absolutamente capazes civilmente, de autistas 

atendidos pela AMA ou associado fundador. 

Para se candidatar a presidente da associação o sócio terá de atender aos requisitos das letras “A” ou “B” do item 1º do artigo 8°, além de ser pré-qualificado de forma ir-

recorrível 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 30/09/2019.

Ressaltamos, devido à importância das matérias a serem tratadas, a necessidade do comparecimento do maior número de associados (pais) possíveis.

Maria de Fátima da Silva Souza

Presidente 

São Paulo, 31 de maio de 2.019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No mês de maio a Unidade de Parelheiros 
tem vivenciado diversos acontecimentos 
importantes, tais como a conquista de um 
novo espaço para os pais, descanso para 
os profissionais, reforma e ampliação 
do prédio 
antigo para o 
atendimento das 
oficinas, visando 
aprimorar o 
atendimento dos 
assistidos que 
ficam na Unidade 
em período 
integral.
Para tanto, 
entre as ações 
promovidas, no dia 15-05-2019, 
realizamos uma caminhada no 
bairro Jardim Santa Fé, localizado 
em Parelheiros com os assistidos que 
residem na unidade, o objetivo dessa 

caminhada foi promover a integração dos 
assistidos na comunidade. Deste modo 
visitamos os comércios locais como: padaria, 
borracharia, bazar, quitanda, 
mercadinho, cabelereiro, loja 

de materiais 
de construção, 
entre outros, 
na intenção 
de convidar os 
comerciantes 
da região a 
nos ajudar 
a divulgar nossa chamada 
de estágio, que ocorreu no 
20/05/2019. 
Esse momento nos 

proporcionou uma vivencia diferenciada 
e agradável, pois foi possível verificar, fora 
do contexto de atendimento, algumas das 
habilidades aprendidas sendo generalizadas 
no meio social, por exemplo, ao chegarmos em 

uma quitanda diante de uma variedade 
de estímulos e possíveis reforçadores 
um dos assistidos apresentou o 

comportamento de 
escolher, pedir um 
item e esperar pelo 
mesmo. 
Esse dia foi muito 
gratificante e 
motivador para toda 
equipe. 

Caminhada em Parelheiros

Gostaria de 
agradecer as 
coo rdenadoras 
e supervisoras: 
Carolina Ramos, 
Camila Bacha, 
Tamires Gomes, 
Rebeca Silva, 
Adrielma Azevedo,  
Gismone de Freitas, 
Jossiara Gama,  
Renata Cristina, 
Renata Pessoa, 
Sandra Medeiros, Nataly Viotti e Natalia 
França (assistente de supervisão) pelo 
desempenho de cada uma. Gentilmente 
aceitaram o convite de comparecerem no 
dia 11/05/2019, sábado, na Unidade do 

Cambuci das 08h às 17h para atualizarem 
o sistema da AMA. Sabemos o quanto é 
cansativo trabalharmos no sábado, porém 
a energia que cada uma estava neste dia 
mostra-nos o quanto cada coordenadora 
e supervisora estão empenhadas com o 

trabalho.
O b r i g a d a 
meninas, adorei 
o dia! É muito 
bom vê-las desta 
forma, a cada 
dia estamos 
p l a n t a n d o 
sementinhas que 
resultarão em 
ótimas colheitas! 
E vamos em 

frente que ainda temos muitas coisas boas 
para colhermos!
Um forte abraço,
Franciny
francinymancini@ama.org.br

Atualização do sistema educacional da AMA

Esta edição do NdA foi im-
presso com o apoio de:


