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Editorial

Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e 
ninguém que não entenda.” Cecilia Meireles (7 de novembro de 1901)

Amigos

No passado final de semana, fui fazer 
compras em uma peixaria 
em Mongaguá e quando 
me dirigi ao caixa para 
fazer o pagamento, a 
vendedora me perguntou 
se eu queria que fosse 
incluído o meu CPF na 
nota fiscal. Eu disse que 
sim, digitei meu CPF e com muita satisfação 
eu disse à vendedora que eu fazia questão 
do CPF na NF porque eu havia feito uma 
doação automática dos créditos para uma 
instituição. Imediatamente, ao mesmo 
tempo em que apontava para um cofrinho 
de coleta de NF sem CPF com o nome da 
APAE de Mongaguá, com ar professoral, 
ela respondeu que ao colocar meu CPF na 
nota, automaticamente eu estava perdendo 
a chance de doar os meus créditos para uma 
instituição. 
Conto esta história para chamar a atenção 
para um fato que por se tornar visível 
de forma recorrente, tem-me chamado a 
atenção – A maioria das pessoas desconhece 
a possibilidade de doar seus créditos na NF 
Paulista para a AMA e nem sequer  imagina 
que a ajuda através da doação automática 
é muitas vezes maior da que decorre da 

doação da NF sem CPF.
Fica aqui meu apelo a quem ler este 
editorial e desconhece a possibilidade 

da doação automática, que 
se informe e se junte a nós 
que a fizemos com tanta 
alegria e orgulho, e a todos 
que a conhecem e sabem 
da importância que tem, 
que não percam uma única 
oportunidade de divulga-la.

Assim, hoje o meu primeiro 
agradecimento está dirigido 
a cada um dos que fizeram 
a doação automática dos 
créditos da NF Paulista para 
a AMA e o agradecimento 
com uma ênfase especial, 
aos que além de terem feito 
a doação, a divulgam para 
parentes e amigos.
Quero aproveitar para 
agradecer à Dra. Maria Aparecida 
Ferreira, a médica da família dos 
residentes de Parelheiros, entre eles o 
meu filho Guilherme.
Agradeço em nome de todos os pais e 
dos profissionais da AMA e em especial 
em nome das mães que receberam a 
gentil ajuda do senhor Fernando Lucas 
Marques Pereira e de sua esposa Renata 

pela doação de cestas básicas.
Não posso finalizar sem citar a super 
solidariedade do Grupo Falcão Bauer 
que nos ajuda sempre de muitas 
maneiras diferentes, entre elas com o 
apoio técnico de primeira linha.
Finalmente, mas não menos importante, 
agradeço em nome da AMA de coração 
à Motorola pela doação, aos seus 
funcionários e à Ana Maria e sua família 
que se voluntariaram para contribuir 
com seu trabalho para a manutenção e 

embelezamento dos setores 
Luis Gama e Lavapés 
do Cambuci. Dentro 
do mesmo tema, quero 
agradecer e parabenizar aos 
funcionários da AMA que 
também participaram desta 
emocionante experiência, 
pela demonstração de 
solidariedade, amor à causa 

e engajamento em seu trabalho. 
Encerro com o desejo de que tudo 
se renove positivamente, de um feliz 
novembro e com um forte abraço para 
todos.
 

Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Apresento a Dra. Maria Aparecida 
Ferreira, que é médica e especialista 
em saúde da família e que atua na UBS 
do Jardim Santa Fé. Ela acompanha os 
residentes da Unidade de Parelheiros 
com muita dedicação, sempre prestativa 
e disposta a nos apoiar sempre que 
necessário. 
O diagnóstico de qualquer tipo de 
problema relacionado à saúde em 
pessoas com autismo e dificuldades de 
comunicação é um desafio imenso. Isto 

faz com que seja muito gratificante e 
tranquilizador o fato de poder contar 
com parceiros como a Dra. Cidinha, 
como carinhosamente eu a chamo, 
e também a equipe da UBS Jd. Santa 
Fé que sempre abraça a causa do 
autismo.
Camila Bacha
Coordenadora da Residência da 
Unidade Parelheiros

Obrigado Dra. Aparecida

Dia 15 de outubro foi o dia definido por nós como a data possível para o início da 
volta gradativa às aulas com um severo protocolo de segurança e no máximo dois 
assistidos por sala.
A volta, por enquanto tem sido muito modesta. Aparentemente uma das razões 
seria que cada assistido teria direito a frequentar o atendimento um dia por 
semana por duas horas ou um dia por quinzena por quatro horas. 
Nós estamos nos organizando para acompanhar e seguir as orientações do 
governo sempre torcendo muito para que esta pandemia chegue a seu fim.

A volta gradativa aos trabalhos

No mês de outubro registramos 321 
doadores automáticos da nota 
fiscal paulista plenos e 
92 doadores restritos. 
Lembramos que doador 
restrito é aquele que 
cadastrou seu CPF na NF 
Paulista, mas ainda não 
fez a primeira retirada de 
créditos.
Estes números são para 
comemorar e agradecer 
a todos os que se 
conscientizaram e optaram 
por esta ajuda tão importante e 
necessária e lembrar a todos os 

doadores restritos que quanto 
antes fizerem a primeira retirada 

de créditos, antes estarão 
ajudando,  aos doadores plenos 

que não esqueçam de conferir 
a validade de sua doação e a 

todos que divulguem 
o máximo possível 
porque muitas pessoas 
desconhecem esta 
forma de ajudar.

Nota Fiscal Paulista

A AMA promove em tempos normais cada última 
segunda-feira do mês, uma visita de profissionais e 
interessados em geral, no período da manhã e de pais 
de pessoas com autismo no da tarde, para apresentar 
a AMA e informar o procedimento para pleitear uma 
vaga na AMA.
Na pandemia as visitas precisaram ser suspensas e 
para não deixar os interessados sem estas relevantes 
informações, a coordenadora do Cambuci, Carolina 
Ramos, fez uma gravação com uma apresentação com o 
mesmo conteúdo da visita.
Convidamos a todos para participar desta visita 
virtual e aproveitar para assistir as palestras 

disponíveis no site da AMA www.ama.org.br.

Visita à AMA



Nós chegamos à Motorola, ou melhor, a 
Motorola chegou até nós através da Ana 
Maria de Souza Fernandes  que trabalha 
na Motorola e é mãe da assistida do Pinel 
Sophia Fernandes Mucin. 
Em novembro de 2019, a pedido da Motorola 
Solutions Foundation iniciamos o processo 
de Determinação de Equivalência ("ED") 
com o objetivo de  demonstrar que a AMA 
é equivalente a uma entidade beneficente 
pública dos Estados Unidos, o que pode 
qualifica-la a receber doações de doadores 
dos EUA com poucas restrições de uso e 
de relatório de fundos. Concluídos todos os 
trâmites com sucesso, no  dia 29 de setembro 
deste ano, conseguimos receber a doação de  
5 mil dólares da Motorola.
Mas a Motorola nos deu muito mais do que 
o dinheiro e em  17 de outubro, sábado, 
recebemos um grupo de 18 voluntários 
da Motorola Solutions e 17 voluntários 
da AMA, inclusive a Ana Maria e alguns 

de seus familiares, todos trabalhando 
conjuntamente na manutenção dos 
prédios da Lavapés e da Luis Gama.
Foi uma experiência muito prazerosa. 
Conseguimos ao longo do dia, pintar 
todas as salas da Luis Gama, trocar quase 
todas as luminárias do prédio da Luis 
Gama e parte das do setor  Lavapés, por 
luminárias de LED  o que com certeza 
vai representar grande economia de 
energia para a AMA.
No sábado próximo, dia 24, temos mais 
um dia de trabalho planejado com os 
voluntários da Motorola, desta vez para 
tentar terminar a troca das luminárias da 
Lavapés.
Com o dinheiro doado pela Motorola 
vamos ainda comprar 1 refrigerador 
para a Luis Gama, 3 novos micro-
ondas utilizados para aquecer o almoço 
de nossos profissionais, substituir a 
grama sintética e fazer todos os reparos 

necessários no parque da Lavapés.
Queremos agradecer em nome dos pais 
e profissionais da AMA à Ana Maria de 
Souza Fernandes, à Motorola e a todos 
os voluntários que participaram deste 
importante momento da AMA.

Doação da Motorola

Vovó das gêmeas Lívia e Paola assistidas da AMA Pinel.
Quero agradecer as cestas básicas distribuídas pela AMA, pois ajudaram muitas 
famílias nesta época de pandemia e consequentemente de desemprego. Lembrar 
que foram várias cestas por família e fui buscá-las para as mães que moram longe.
Muito importante está sendo o Plano de Apoio Remoto e Emergencial, pois de 
repente para tudo e nossos anjos azuis em casa, ociosos, mas com a ajuda e 
orientação que estamos recebendo, como  treinamento para o uso de máscara, 
tarefas diárias sempre orientada pela assistência online dos funcionários da AMA, 
sanando nossas dúvidas por mais variadas que sejam, pois crises acontecem com 
mais frequência neste isolamento social.
Desejo muito voltar para as terapias pois tenho medo de regressão. A AMA fez muita 
diferença nas gêmeas Lívia e Paola e com certeza em muitas outras crianças no 
Espectro Autismo.
GRATIDÃO é a palavra que resume tudo que sinto por todos envolvidos com a AMA.
Regina Célia Araujo de Oliveira

Só tenho agradecer a AMA pela ajudar das cestas básicas e do com kit higiene 
também foi uma grande ajuda Deus abençoe a cada um que nós proporcionou 
a nós pais e assistidos ,meu muito obrigado.
Camila Paula

Em nossa edição de julho, colocamos as palavras carinhosas que recebemos dos pais e irmãos de Parelheiros em 
agradecimento pelas cestas básicas.
Nesta edição  incluímos a seguir, as palavrinhas afetuosas que recebemos dos pais e irmãos do Cambuci e do Pinel.
Não podemos deixar passar a oportunidade de em nome de todos os pais e profissionais da AMA enviar  mais uma vez o 
nosso agradecimento à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ao Secretário Cid Torquato, à  Deputada Maria 
Rosas, à Adriana da Lumi, ao Grupo Conduzir e a todos que nos prestaram sua solidariedade tornando mais leve esta 
temporada tão difícil.

Continuação dos textos de agradecimentos

Bom dia!!! 
Aqui manifesto meu agradecimento à AMA e a todos  que com carinho e sentimento 
humanitário nos estão proporcionando melhores condições de passar por esta 
PANDEMIA  através de doações de cestas básicas . MUITO OBRIGADA !! 
Este simples gesto tem nos ajudado muito. 
Estamos todos em orações para que Deus guarde nossos filhos, nossas famílias e a 
todos.  
E que venha rápido está vacina para podermos ser imunizados e voltar a nossas 
terapias, escolas, e nossos filhos poder se socializar novamente sem nenhum risco 
para eles e para nós todos. 
Meire Trindade Franchim Rezende mãe do assistido do Pinel, Nathan Franchim 
Rezende

Em primeiro lugar sou muito grata pela preocupação de vocês, com nossos 
bem estar doando as cestas básicas. Que foram e são de grande ajuda, sou 
muito grata e em estarmos em quarentena está um pouco difícil, a minha filha 
Clara Souza me pergunta todos os dias aonde nós vamos amanhã e eu tenho 
que ficar explicando do jeito que ela entenda dos dias a mais e vamos levando. 
Temos agora a vídeo conferência e vai ajudando a passar. Sou grata por tudo 
que vocês fazem por nós.
Sandra Costa

Gosto muito da ama, estamos seguindo as recomendações da secretaria do Estado 
da Educação, Davi está sendo tratado pelo convênio, justamente na época que foi 
pra sala 4 e ia ser alfabetizado tudo parou!
Que tristeza! Gostaríamos que tudo voltasse ao normal! Muito obrigada as 
coordenadoras e supervisoras da AMA! 
Mas no momento, graças a Deus temos o convênio para tratar ele! Mas se não 
tivéssemos com certeza teríamos a Renata Santos e a Carolina Ramos para nos 
ajudar online!
Muito obrigada! E Deus abençoe essa escola!
Carla Mateus

Boa tarde Ana Maria!
Tudo bem?
Meu nome é Andrea e sou a mãe do Yuri que é assistido da AMA/Pinel, e não 
vejo a hora disso tudo passar e o meu Yuri poder voltar para a escola e para 
as terapias sem preocupação. 
Mesmo sem ele frequentar a AMA, tento me manter por dentro de todas as 
notícias e manter contato com as responsáveis de sala e a Tamires, para que 
não percamos o contato pois essa é a tendência se nos fecharmos diante das 
dificuldades e das preocupações com o futuro de nossas crianças.
Manter contato com a Tamires, Grazi e Gismone também me ajuda como mãe 
de autista a superar esse momento tão difícil de isolamento social.
Espero que tudo acabe logo!
Um bj e até mais. 
Atenciosamente,
Andrea Dantas Thal e mãe do Yuri Dantas Thal (assistido da AMA/Pinel.

Olá, boa tarde sou mãe do assistido Daniel Taranto Uehara, quero deixar aqui 
registrado que recebemos a cesta e adoramos, porque veio em boa hora, por conta 
desta pandemia tudo parou e até nossas vidas, mas creio que Deus está no controle 
e grandes coisas boas está por vir para todos nós. 
Agradeço a AMA pelo apoio que tem nos dado com tanto carinho.
Obrigada equipe. Deus abençoe!!! 
Sueli Taranto

Vanessa Regina Ferreira, mãe do assistido Daniel Lucas Ferreira Rodrigues. 
Agradeço  pela doação da cesta básica pois me ajudou muito, obrigado, Deus  
abençoe  vocês ...ansiosa para o retorno  da terapia, estamos  nos cuidando...
Boa noite

Eu sou Cristiane mãe do Miguel P. Santos do setor Lavapés,  e o isolamento é um 

desafio diário para a criança com autismo e seus familiares, embora tenhamos 
um respaldo da AMA o isolamento muda a rotina que eles tanto precisam pra se 
regularem, atividade ao ar livre com os amigos, passeios no parque, a ida à escola 
todos os dias é algo muito precioso para eles e ao mesmo tempo as mães e pais 
terem um tempo para fazerem outras atividades enquanto são assistidos por 
profissionais, quero aproveitar pra agradecer as cestas básicas que foram doadas 
pela AMA, a assistência com atividades e apoio psicológico da supervisão .
Espero que esse momento tão terrível passe o mais rápido possível pra matar a 
saudades das amizades que fiz na AMA.

Olá sou Madalena mãe do Renato Seldera dos Anjos Pinheiro, e gostaria de 
agradecer a atenção prestada pelos funcionários da AMA e pelas  doações 
das cestas básicas .  Estamos ansiosos para que o atendimento na AMA volte 
logo, meu filho tem tido crises de convulsão creio que a causa é ansiedade  a 
terapia faz muita falta.  Agradeçamos a todos pelo apoio.
Maria Madalena Seldera

São Paulo 6 de julho de 2020
Oi, sou Dora, mãe da Graziela do Pinel. Quero agradecer pelas cestas que recebi 
e me ajudaram muito e agradecer o Plano de Ação Remoto Emergencial, e a 
assistência dos funcionários da AMA, pelas ligações de ajuda e para perguntar como 
estamos passando. Sem contar a assistência do Dr. Andreas nas consultas.
Muita gratidão para todos os envolvidos.
Dora, mãe da Graziela.

Bom dia!
Sou Roksany, mãe do Ramon Vital, assistido da AMA Pinel de Pirituba. 
Estamos vivendo um momento novo, difícil e desafiador, principalmente pra 
nós mães/pais e autistas.
Sabemos que muitos autistas são resistentes a mudanças de rotina, e nesse 
momento imagino que muitos estão tendo crises com mais frequência. Vimos 
o quanto a terapia é importante e indispensável no tratamento deles. A AMA 
nos dá um apoio fundamental. As atividades e intervenções (ABA) um método 
caro, que muitos convênios não cobrem, mesmo indicado pela ANS, e no sus 
é praticamente inexistente. É visível o desenvolvimento do Ramon depois 
que iniciou o atendimento na AMA. E muito gratificante a disponibilização de 
cursos remotos para os pais, conhecerem o método e utilizarem em parceria 
com os profissionais que nos auxiliam em casa. Os atendimentos realizados 
pelo meet em grupo e individual, também são muito importantes nesse 
momento. Só gostaria que tivéssemos uma continuidade de atendimento 
nas unidades para os assistidos que completam dezoito anos. Já ficamos 
desesperadas de perder esse  atendimento tão rico e importante pra todos 
nós. 
Atenciosamente
Roksany Vital

São Paulo, 9 de julho de 2020
à Superintendente Ana Maria
Eu Suely Aparecida Pais da Silva Moura. responsável pelo assistido Nicholas da 
Silva Moura, declaro que estou imensamente grata à AMA Associação de Amigos 
do Autista e a todos os colaboradores pela doação de cestas básicas aos pais de 
autistas. Foram de grande  valia pois chegaram no momento oportuno em vista de 
toda esta pandemia.
Sem mais. Obrigada. Muita gratidão.
Obrigada por toda a ajuda.
Francisca Ferreira


