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Editorial

“Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da 
responsabilidade coletiva por toda a humanidade. ...”

Marie Curie

Amigos do NdA, doadores, colaboradores, voluntários, pais e responsáveis e assistidos da AMA, o final do ano se aproxima e com 
ele, paramos um pouco para pensar em tudo que ocorreu durante o ano, que por sinal passou voando.
Como sempre, nossa luta para mantermos nossa Instituição de pé, contornando vários problemas que no decorrer do ano surgiram, nos 
tornam cada vez mais fortes, para continuarmos nessa batalha.
Tentamos da melhor forma fazer cumprir nossa missão que é: 
“Proporcionar à pessoa com autismo uma vida digna: trabalho, saúde, lazer e integração à sociedade. Oferecer à família da pessoa 
com autismo instrumentos para a convivência no lar e em sociedade. Promover e incentivar pesquisas sobre o autismo, difundindo o 
conhecimento acumulado.”
Agradeço de coração por todo apoio e dedicação das pessoas que fazem acontecer, e que se empenham para a continuidade do nosso 
trabalho, que é feito com muito amor, e que os novos desafios do ano que adentra sejam coroados de êxito.
Boas festas e que Deus abençoe a todos!
 
Fátima Souza
fatimasouza@ama.org.br
Presidente

Mensagem da Presidente

Como amplamente anunciado, na data de 31 de outubro tivemos as eleições da diretoria simultaneamente nas 
unidades de Parelheiros e do Cambuci.
Concorreu uma chapa única e tivemos a participação de 59 votantes e a apuração que ocorreu no dia seguinte ao 
das eleições resultou em 58 votos válidos a favor da chapa concorrente e apenas um voto nulo. Desta forma a 
nova diretoria será composta da seguinte forma:
Presidente - Cristiane Ferreira Eugenio
Vice-Presidente – Maria de Fatima Silva Souza
Diretor  –  Carlos Alberto von Poser
Diretora – Maria Cristina Figliola Naldoni
Diretora – Clelia Helena Domiciano Rodrigues
Diretora – Marli Bonamini Marques
Diretor   – Carlos Alberto de Oliveira Mendes
Conselheira Consultiva – Helena Chen Ho
Conselheira Consultiva – Vera Lúcia Buissa Hernandes
Conselheiro Fiscal – Rafael Antonio Ferreira
Conselheiro Fiscal – Paulo José Lopes
Conselheira Fiscal – Maria da Solidade França Silva
Desejamos a  todos muito sucesso neste mandato.

Eleição da Diretoria para o biênio 
2020/2021

Não podemos deixar passar esta 
oportunidade sem voltar a pedir a 
colaboração de todos, pais, profis-
sionais, parentes, doadores, vizinhos 
e enfim...amigos através da doação 
automática da NF Paulista.
É uma ajuda que não custa a quem 
a dá e resulta em uma colaboração 
super importante para a AMA. 
Volto a repetir é muito simples.  Basta 
acessar o site do programa, www.nfp.
fazenda.sp.gov.br, fazer o login no 
sistema e em seguida clicar na aba 
Entidades e dentro desta em Doação 
de Cupons com CPF (Automática) 

Escolher AMA, dando o CNPJ 
52.802.295/0001-13. Após o ca-
dastro, os cupons fiscais de todas 
as compras em que você informar 
seu CPF serão destinados à AMA 
de forma automática 
e gerarão créditos e 
bilhetes para a partici-
pação nos sorteios.
O valor revertido para 
a AMA é muito maior 
que o que seria rever-
tido para você e você 
continua concorrendo 
aos sorteios da NF 

Paulista.
Acredite. Para nós a sua partici-
pação direta e trazendo amigos e 
parentes é muito importante!

Nota Fiscal Paulista

A AMA foi indicada pela empre-
sa Motorola e certificada, de-
pois de uma análise cuidadosa, 
pela agência americana NGO-
source com o “ED Equivalent 
Determina-
tion” como 
uma ONG 
filantrópica 
reconhecida 
pelas leis 
dos Estados 
Unidos.
Assim, a 
AMA está 

habilitada a receber doações 
de empresas americanas e 
estas a terem o direito aos 
mesmos benefícios que teriam 
apoiando uma instituição 

de seu 
país.
A certifi-
cação tem 
validade 
de um 
ano.

Equivalency Determination certification

Amigos, 
Estamos chegando muito perto do final do 
ano e escolhi para este momento solene uma 
frase de uma mulher que admiro profunda-
mente que é Marie Curie.
Marie Skłodowska Curie, 
nasceu em 7 de novembro de 
1867 e foi uma cientista e física 
polonesa naturalizada fran-
cesa, que conduziu pesquisas 
pioneiras em todo o mundo no 
ramo da radioatividade. Foi a 
primeira mulher a ser laureada 
com um Prêmio Nobel e a 
primeira pessoa e única mulher 
a ganhar o prêmio duas vezes. 
Em 2020 será lançado o filme Radioactive 
contando a vida dela.
Retomando o assunto do final do ano e fa-
zendo um breve balanço sobre 2019, consta-
tamos que temos várias coisas a comemorar, 
como a comprovação de que nosso trabalho 
rende frutos muito valiosos com resultados 
medidos cada vez com precisão crescente, 
através dos avanços nos painéis de prestação 
de contas.
Comemoramos também o surgimento de 
novas e enriquecedoras parcerias como a do 
Fofuuu, o Colégio Marista Gloria e a Mind 
Lab e também a esperança do crescimento 

da adesão à doação automática da Nota 
Fiscal Paulista, de um número cada vez 
maior de pessoas solidárias, 
E agradecemos a todos os amigos que têm 
estado conosco de maneira continua já há 

alguns anos, encorajando-
nos e contribuindo com 
o nosso trabalho como a 
empresa SANTA LOLLA 
que promove uma cam-
panha anual que nos ajuda 
e envaidece, a Fundação 
Elijass Gliksmanis.que 
apoia há muitos anos 
importantes projetos da 
AMA,  a empresa “Mil 

Flores” que cuida com muito carinho 
de nosso jardim, ao jornal “O Dia” que 
publica o nosso balanço anual, a Falcão 
Bauer que periodicamente nos doa materi-
ais, brinquedos e móveis.
O nosso agradecimento à Receita 
Federal a quem solicitamos e nos 
atendeu com uma doação de 
mercadorias aprendidas com as 
quais montamos bazares de muito 
sucesso, à empresa Motorola que 
nos indicou para o “Equivalence 
Determination” e ao Umberto 
Tachinardi que fez da comemora-

ção de seu aniversario um ato de solida-
riedade para a AMA, ao site “autismoem-
dia.com.br” que publica este NdA e para 
o Juan e a Andréa, da Six Energy, que 
estão proporcionando à AMA a possibili-
dade de trocar todos os holofetes  exis-
tentes por holofotes de Leds.
Finalmente, um abraço com Feliz Natal 
a todos os nossos amigos, diretoria, pais, 
profissionais e contribuintes. Que o Natal 
reacenda mais uma vez nosso espírito 
fraterno e renove nossas forças e espe-
ranças. Desejo a todos um Feliz Natal 
de todo coração e que 2020 seja um ano 
melhor em todos os sentidos.
Um grande abraço e muitas felicidades a 
todos. 
Ana Maria
anamaria@ama.org.br



No dia 25 de outubro, esteve presente 
na AMA- Associação de Amigos do Au-
tista na Unidade do Cambuci, o grupo 
FAMA para a realização da palestra so-
bre a campanha do outubro Rosa, mi-
nistrada por Priscila Dentini que é en-
fermeira e mãe de um autista. A palestra 
conscientizou as mulheres presentes, da 
importância do autoexame para a pre-
venção do câncer de mama. Na opor-

tunidade foram entregues graciosa-
mente livros contendo a Legislação 
de Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia. O livro foi elaborado com muito 
carinho pela coordenadora do Gru-
po FAMA a Deputada Federal Maria 
Rosas. Assim o evento contemplou 
ao mesmo tempo, conscientização e 
informação!

Outubro Rosa

Grupo de manhã Grupo de tarde

Em continuidade da nossa 
parceria com o professor 
Wagner que é responsável 
pela pastoral do Colégio 
Marista Glória , no dia 
07 de novembro tivemos 
o prazer em receber os 
alunos do 3º ano para um 
intercâmbio de atividades 
com o nossos assistidos. 
Este encontro foi mui-
to prazeroso. Recebe-
mos 28 alunos do colégio 
que foram divididos em 
dois grupos. Uma parte 
do grupo de alunos par-
ticipou de uma atividade 
de esporte, dirigida pelo 
professor Gian , com os 
assistidos da terapia no 
setor Luis Gama e a outra 
parte dos alunos realizou 
atividade física, dirigi-
da pelo professor Edu-
ardo, com assistidos do 
setor Lavapés. 
Foi um intercâmbio inte-
ressante que permitiu aos 
alunos do Glória vivenci-
ar os circuitos de ativi-
dades estruturadas e com-
preender a importância da 
estrutura física e visual 
na compreensão da ativi-
dade e na independência 
de nossos assistidos. Os 
alunos interagiram a todo 
momento com os assistidos 

e sentimos a felicidade 
e prazer dos alunos ao 
dividir este momento 
com eles. 
No final do encon-
tro fomos agraciados 
com um cartaz confec-
cionados pelos alunos 
com a fala: “fizemos 
com muito carinho para 
vocês não esqueceram da 
gente! ” 
A professora Ana e o 
professor Wagner são 
pessoas maravilho-
sas que estão à frente 
deste projeto e preten-
dem estender esta par-
ceria para dentro do 
colégio com a divulga-
ção da campanha da nota 
fiscal paulista distri-
buindo cartas e panfle-
tos informativos sobre 
a importância da doação 
automática para a AMA 
da nota fiscal paulis-
ta.  
Mais uma vez parabeni-
zamos o colégio por in-
centivar os seus alunos 
a desenvolverem proje-
tos como este e deixa-
mos aqui o nosso agra-
decimento pela parceria 
e apoio! 

AMA e Colégio Glória

Amigos, uma boa notícia! No dia 17/11 às 17h, 
nós da AMA-Associação de Amigos do Autista, 
representada por mim, participamos de um even-
to referente ao 5º Movimento Você e a Paz, re-
alizado no Memorial da América Latina em São 
Paulo, com praticamente todo o auditório Símon 
Bolívar tomado, organizada pela Instituição Re-
encontro, com a participação especial de Dival-
do Franco.
No evento houveram várias demonstrações de 
união, pela paz, manifestações de música e 
tradições, focando o entrosamento das diferen-
tes etnias religiosas.
A AMA, foi homenageada com o troféu "Insti-
tuição que Faz", título que muito nos honrou, 
face o trabalho que realizamos com os assisti-
dos e suas famílias.
Na verdade, somente estive lá representando to-
das as pessoas que se empenham e se doam a nos-
sa causa, ou seja, todas as pessoas que fazem 
acontecer.

Fátima Souza
fatimasouza@ama.org.br

AMA premiada com o troféu “Instituição que 
Faz”

Campanha: Mande sua foto 
também!

Amigos, estamos iniciando este 
mês a campanha “Mande sua 
foto também”. Esta campanha é 
destinada para todos os amigos 
que se cadastraram na NF Pau-
lista para doar automaticamente o 
imposto para a AMA. Se você é 
uma dessas pessoas, nos prestigie, 
mande uma foto sua com a nota 
fiscal, informando o seu nome e 
o seu vinculo com a instituição, 
desse jeito, poderemos postar nas 
próximas edições do Nda.
Aproveito para agradecer aos fun-

cionários da Administração que já 
cadastram e me mandaram a foto.
O nosso muito obrigado à Fabi-
ana, Patrícia, Rosana, Gabriela e 
Jonathan.
O convite é pra todo mundo seja, 
pai, profissional ou amigo da 
AMA.
Fico no aguardo das fotos!
Um abraço,
Rafael Olivares
rafaelolivares@ama.org.br

As fotos acima e abaixo são referentes a visita dos alunos do Colégio Glória

Foto acima redente ao evento “Instituição que faz”


