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Editorial

“É preciso ter um caos dentro de si para dar à luz a uma estrela cintilante. ”
Friedrich Nieztche

Amigos,
A primavera chegou, outubro também e 
este mês, como sempre, começo o edito-
rial com uma frase de alguém que nasceu 
no mesmo mês do número atual do NdA. 
Este mês, cito Nitzche, com uma frase do 
livro “Assim falou Zaratustra”. Nietzche 
nasceu no dia 15 de outubro de 1844 no 
Reino da Prússia. 
Neste número, como sempre, fazemos 
um balanço do nosso trabalho, contamos 
as novidades e dividimos as alegrias e as 
tristezas.
Alguns dias atrás, alguém me perguntou 
se eu tinha orgulho de ter participado 
da construção da AMA e eu respondi 
imediatamente que o que eu tinha era um 
imenso agradecimento a todas as pessoas 
que juntaram esforços para possibilitar a 
construção do que a AMA é hoje.
E digo mais, esta construção nunca pode 
ser dada por concluída porque é uma 
tarefa para muita gente trabalhando por 
muito tempo. Porque para que tenhamos 
garantias de que nossos filhos terão 

sempre que precisarem, o apoio ne-
cessário, precisamos de uma associa-
ção forte e para ter uma associação 
forte, só existe um caminho. A nossa 
união como pais que têm filhos com 
autismo junto com a solidariedade de 
muitos amigos.
O caminho que estamos percorrendo 
hoje está muito atrelado à doação 
automática da Nota Fiscal Paulista e 
à renovação daqueles que a faziam 
e pararam porque o prazo terminou. 
Algumas pessoas pensam que isto é 
algo não tão importante, mas eu sem-
pre volto ao assunto para dizer que é 
sim e para pedir a adesão do número 
maior possível de familiares e amigos 
para conseguirmos chegar ao final do 
ano com um número próximo ao dos 
400 doadores.
Vou terminando com um agradeci-
mento à SANTA LOLLA e a toda a 
equipe, por mais uma campanha de 
ajuda vitoriosa e que já se tornou uma 
tradição muito importante para todos 

nós.
Em nome de todos enviamos um 
abraço carinhoso ao nosso vizinho, o 
Colégio Marista Gloria, parabeniza-
ndo-os pela iniciativa tão enriquece-
dora para os jovens que lá estudam.
Finalmente quero agradecer à Funda-
ção Elijass Gliksmanis por esta par-
ceria que tanto tem contribuído para o 
desenvolvimento de nosso trabalho.
Espero que a chapa que concorre 
como única para a eleição da dire-
toria de 31 de outubro, tenha muito 
sucesso e consiga trazer mais pais 
para contribuir com a manutenção e 
crescimento da AMA.
Por último, agradeço a contribuição 
de nossos doadores pela importância 
de sua ajuda e da injeção de ânimo 
que sempre nos trazem.
Desejo a todos um feliz outubro.

Ana Maria S. Ros de Mello
anamaria@ama.org.br

É tão difícil…a Vera é como se fosse uma 
pessoa de nossa família. 
O Michael foi o primeiro aluno do 
prédio da Lavapés que foi cons-
truído no ano 2000. A adaptação 
do Michael foi um pouco difícil 
e no início, ele chorava e gritava 
muito. 
Foi em 2000 também que a Polé 
e o Shawn vieram passar um ano 
conosco. Eles, vieram dividir 
conosco, mais de dez anos de 
experiência no NECC, uma das 
mais respeitadas instituições dos Estados 
Unidos de tratamento de autismo baseado 
em ABA.
A Polé e o Shawn decidiram demonstrar-
nos a eficiência do ABA com o Michael e 

pediram autorização à Vera que pronta-
mente permitiu e em pouco 
mais de uma semana de 
trabalho diário com eles, o 
Michael além de se adaptar 
perfeitamente, evoluiu de 
uma maneira que nos deixou 
cheios de orgulho. Conto isto 
para dar uma ideia do tempo 
em que pudemos conviver 
quase diariamente com a 
Vera. O contato não era 
muito mais que um compri-

mento, mas a doçura dos olhos dela vai 
ficar conosco para sempre.
Não sei como consolar amigos e famili-
ares que ficaram. Não tenho palavras, 
por isso copio as palavras da Vera Her-

nandes, mãe do Marcos que são lindas:
 “Você se despediu de mim, mas eu 
não acreditava que tinha chegado o 
momento. Um adeus definitivo a você 
minha amiga que sempre conheci 
cheia de vida, energia e esperança. 
Querida amiga você partiu e agora 
meu coração chora lágrimas, que eu 
sei serão eternas. Guardarei nos-
sas memórias, seu sorriso, sua voz 
segura e forte e seu carinho que não 
conhecia limites. Sua sabedoria me 
acompanhará sempre e na certeza de 
que você viveu uma vida boa e feliz 
encontro algum conforto. Descanse em 
paz, minha querida amiga. Já estou 

sentindo saudades suas.”

Adeus à Vera Lucia

Lembramos a todos que a eleição ocorrerá dia 31 de outubro de 2019 e que a pedido de alguns pais 
acontecerá no período continuo das 10h às 15h simultaneamente em dois endereços:
Na Unidade Cambuci à Rua do Lavapés, 1.123 e
Na Unidade Parelheiros à Rua Henrique Reimberg, 1015
Já temos uma chapa formada com os seguintes pais:
Cristiane Ferreira Eugenio - Presidente
Maria de Fátima da Silva Souza – Vice-Presidente
Carlos Alberto Von Poser - Diretor
Maria Cristina Figliolia  Naldoni - Diretora
Clelia Helena Domiciano Rodrigues - Diretora
Paulo José Lopes - Diretor
Marli Bonamini Marques – Conselho Consultivo
Helena Chen Ho no Conselho Consultivo– Conselho Consultivo
Rafael Antonio Ferreira no Conselho Fiscal – Conselho Fiscal
Carlos Alberto de Oliveira Mendes– Conselho Fiscal
Mas infelizmente não houve nenhuma outra proposta de chapa.
Resta agradecer a este grupo que se propôs a ajudar a atuar pela permanência e constante crescimen-
to da AMA e desejar boas-vindas ao Rafael e ao Paulo que se prontificaram a participar da diretoria.

Eleições da diretoria da AMA

Foi com muito prazer que no dia 20 
de setembro a AMA participou do 
XVI Fórum de Edu-
cação com o tema 
“Educação Inclusiva: 
Diversidade e Iden-
tidade”, a convite da 
Diretoria de Ensino 
Centro Sul. 
O fórum ocorreu na 
UNIP - Universidade 
Paulista do Paraiso e 
teve como objetivo 
promover reflexões e 
aprofundar os conhe-
cimentos sobre a Educação Inclusiva 
através de palestras e oficinas. 
A AMA participou com a exposição 
de um stand onde foi possível 
mostrar, através de painéis, a presta-

ção de contas do resultado do 
trabalho desenvolvido com os as-

sistidos, 
divulgar 
a cam-
panha de 
doação 
au-
tomática 
da nota 
fiscal 
paulista 
e en-
tregar 
o guia 

prático e folders dos nossos cursos 
e palestras. Ressaltamos que nosso 
Stand fez sucesso com a decoração 
composta pelas fotos dos nossos 
assistidos, as mesmas que ficaram 

Fórum de Educação Inclusiva
expostas no shopping Atrium no 
mês do autismo. 
A AMA foi representada por três 
profissionais - Carolina, coordena-
dora da unidade do Cambuci, Re-
beca, psicóloga da AMA e Susy do 
Centro de Conhecimento da AMA. 
A participação da AMA no evento 
foi importante pois contou com a 
presença de dirigentes de ensino, 
diretores escolares e educadores 
que tiveram a oportunidade de 
conhecer um pouco da AMA visi-
tando nosso stand e demonstrando 
admiração pelo nosso trabalho. 
Carolina Dutra Ramos
Coordenadora da Unidade Cam-
buci
carolinaramos@ama.org.br

Vale a pena visitar o site www.autismo-
emdia.com.br que é um projeto 
bem interessante que veio com 
a proposta de auxiliar no dia a 
dia de famílias que precisam 
adaptar-se a um novo universo. 
O projeto parte do princípio 
que a pessoa com autismo vê o 
mundo de uma maneira dife-
rente e que pequenas atitudes 
e mudanças podem contribuir para o 

tratamento. O site tem uma seção de 
perguntas e respostas na qual podem-

os eliminar algumas dúvidas, aces-

sar dicas e dividir experiências com 
outras pessoas.
O site além de apoiar a edição 
do NdA e outras ações da AMA 
de grande importância tem uma 
contribuição própria relevante 
para a divulgação de conhe-
cimento porque como nós, os 
autores do projeto têm a crença 
de que o conhecimento e a 

informação nos fortalecem.

Autismo em dia



No dia 08 de agosto de 2019, a 
AMA-Associação de Amigos do 
Autista-São Paulo, 
comemorou seus 
36 anos de exis-
tência.
Atendemos a 
cerca de 340 as-
sistidos e suas 
famílias, gratuita-
mente, sem distin-
ção de raça, credo 
ou nível social.
Num dia como este, tão importante e 
em parceria e apoio do grupo empre-

Dia 08 de Agosto
sarial multissetorial Brasil Que 
Dá Certo, liderado pelo Sandro 

Augusto, 
celebramos 
e divulga-
mos nosso 
trabalho, e 
nossas ne-
cessidades, 
no espaço a 
nós cedido 
pela em-
presa IT'S 

Informov, com coquetel elaborado 
pelo Buffet Chamié e bebidas 

cedidas pela Vinícola Salton, todos 
em doação. 
Contamos ainda com a presença 
valiosa de alguns colaboradores e 
parceiros.
Gostaríamos de deixar aqui regis-
trado o nosso muito obrigado, 
agradecendo a todos que se empen-
haram e se dedicaram em mais um 
evento de divulgação e visibilidade 
da nossa causa. 

Fátima Souza
Presidente

No dia trinta de setembro, tivemos o 
prazer de mais uma vez atender a um 
convite do Wagner que é responsável 
pela pastoral do Colégio para participar 
de um encontro de representantes da 
AMA com os alunos do 3º ano para uma 
conversa sobre autismo. 
O colégio tem dentro da sua proposta 
pedagógica uma Projeto de Intervenção 
Social – PIS que se constitui como uma 
situação de aprendizagem que potencia-
liza vivências significativas de protago-
nismos compartilhados entre estudantes, 
adultos e professores que promovem uma 
leitura da realidade e tomada de posição 
dos alunos para ir ao encontro das situa-
ções apresentadas no entorno e contexto 
sócio histórico em que vivem. A partir 
disso, eles são convidados a pensar em 
soluções viáveis, criativas e promotoras 
do bem comum. 
A AMA foi escolhida pelos estudantes 
para conhecer melhor o autismo e a insti-
tuição que é vizinha ao Colégio Marista 
Gloria. O bate papo ocorreu no próprio 
colégio entre os alunos do 3º ano, a coor-
denadora Carolina e o Jefferson Santana 
para falar sobre o autismo, possibilidades 
e desafios. As perguntas foram elaboradas 
e feitas pelos próprios alunos. A intenção 
agora é que os alunos venham até a AMA 
para participar de uma atividade com os 
assistidos e propor construir dentro da es-
cola uma corrente do bem para incentivar 
o cadastramento de doação automática da 
nota fiscal paulista. 
Esse é o segundo encontro que realiza-

AMA e Colégio Marista Glória

Este ano, tivemos mais uma edição 
vitoriosa da campanha 
da SANTA LOLLA que é 
uma franquia  de uma 
marca de sapatos que 
atualmente possui mais 
de 1.000 lojas multimar-
cas em seu portfólio, 
distribuídas pelo país e 
que tem a missão de “ 
aliar conforto e moda 
para uma mulher segura, 
independente e pode-
rosa.”

Campanha SANTA LOLLA 2019

Olá leitores do NdA. Hoje venho 
trazer informações referentes ao 
desempenho dos nossos assisti-
dos. 
Para o segundo semestre plane-
jamos alcançar 9528 objetivos. 
Como sabem, dividimos o semes-
tre em quinzenas, totalizando 10 
quinzenas por semestre.

Hoje trago os resultados até 
a 4ª quinzena do 2º semes-
tre de 2019 que se encerrou 
dia 11 de setembro. Alcan-
çamos 1.807 objetivos até o 
momento. Creio que tenham 
percebido através dos números 
que temos muito trabalho pela 
frente!!!! Todos os nossos pro-

Prestação de contas
fissionais estão bem animados 
para que cheguemos com nos-
sas metas alcançadas até a 10ª 
quinzena do segundo semestre 
de 2019 que se encerrará no 
dia 4 de novembro. Abraços,
Franciny Mancini
francinymancini@ama.org.br
Coordenadora Geral

A primeira campanha da SANTA LOLLA aconteceu em abril de 
2015 e tem-se repetido a cada 
ano cada vez com mais sucesso 
permitindo-nos a aquisição dos 
parquinhos dos assistidos peque-
nininhos de Parelheiros e da 
Lavapés.
Nós nos sentimos muito honrados 
de ter uma parceria com uma em-
presa com tanto respeito no mer-
cado e com um apurado senso de 
responsabilidade social.

mos com os alunos do Glória. Há 
alguns meses recebemos a visita de 
alunos do 6º ano que vieram conhe-
cer a AMA e participar de atividades 
com os assistidos. 
Esses encontros têm sido muito 
proveitosos e de grande valia. Fi-
camos felizes em ter os estudantes 
interessados em conhecer melhor o 
autismo e em ajudar-nos a divulgar o 
projeto de doação da NF Paulista.
Parabenizamos o colégio por incen-
tivar os seus alunos a desenvolver 
projetos como estes e deixamos aqui 
o nosso agradecimento pelo convite!  

Carolina Dutra Ramos
Coordenadora da Unidade Cambuci
carolinaramos@ama.org.br

No mês de outubro compu-
tamos um total de doadores 
automáticos da NF Paulista de 
201 doadores, número idên-
tico ao do mês passado e que 
corresponde a 5% de aumento 
em relação aos doadores au-
tomáticos da NF Paulista do 
mês de agosto, o que por en-
quanto está um pouco abaixo 
de nossas expectativas para 
chegar à meta dos 400 doa-
dores até o final do ano, ou 

Doação Automática  
da Nota Fiscal 

Paulista

seja, daqui a três meses. Se não 
tivermos um grande mutirão 
de pais e profissionais, não al-
cançaremos a meta.  Por isto, 
pedimos a todos uma demons-
tração de comprometimento 
com a AMA, assim pedimos 
novamente que quem ainda não 
tiver se cadastrado, por favor, 
cadastre-se e quem já o fez, 
por favor, convença alguém 
mais a fazê-lo.
Aproveito para fazer um lem-
brete importante. A doação 
automática tem prazo de 
vencimento e é importante que 
todos os doadores verifiquem se 
sua doação ainda está vigente, 
para renová-la quando for 
preciso.
Como eu venho repetindo, a 
operação para tornar-se doa-
dor é muito simples, mas em 
caso de dúvida podem enviar-
me um e-mail no endereço 
anamaria@ama.org.br e quem 
quiser ajuda para efetuar a 
doação pode vir tomar um 
cafezinho conosco no Cambuci e 
a Rosana terá o máximo prazer 
em ajudar a fazer a operação 
do cadastro, ou em Parelheiros 
que o Silvio e a Patrícia tam-
bém comemorarão o seu gesto.

A Fundação Elijass Gliks-
manis tem sido uma grande 
parceira da AMA des-
de o ano 2000 quando 
contribuiu de forma 
muito relevante para 
a construção do pré-
dio do Setor Lavapés.
Nos anos seguintes, 
contribuiu de forma 
tão importante com a 
gráfica do Setor Luis 
Gama que ela rece-
beu o nome da FEG em 
agradecimento.
Em todo o período entre 
outras coisas, ajudou a 

oficina de estamparia de 
camisetas do Setor Luis 

Gama e a lavanderia e a 
padaria de Parelheiros.

Este ano, recebemos da 
FEG  um forte apoio ao 

acompanhamento do 
Sistema Educacional 
e Terapêutico da AMA 
em todas as Unidades, 
através da doação de 
58 tablets que serão 
usados para o registro 
da evolução do tra-
balho com os assisti-
dos nas Unidades do 
Cambuci e Parelheiros 
e na parceria com o 
CAISME Philippe Pinel.

Doação da Fundação Elijass Gliksmanis


