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Editorial

“...Que eu não coma sozinho o pão que possa
Ser partido por mim em dois pedaços.”

Amigos,
A passagem do tempo é impressionante.
É incrível constatar que este é o primeiro 
e último NdA do ano e peço desculpas por 
isso.
Lembro como se tivesse sido ontem que o 
Miguel Perrotti, um amigo muito querido, 
abriu um espaço na AMA que batizou de 
“AMA Cultura” e que deu à luz ao projeto 
comemorativo do 20 º aniversário da AMA 
e que recebeu o sugestivo nome de “AMA 
20+20”.
O projeto “AMA 20+20” por sua vez, 
foi responsável pela produção de um 
livro fantástico com o sugestivo nome de 
“IMAGINAÇÃO”, que hoje está disponível 
em nossa biblioteca e no site da AMA, 
www.ama.org.br. Este livro maravilhoso 
foi prefaciado pelo ilustre cientista político 
Paulo Sergio Pinheiro e eu escrevi uma 
introdução que considero ainda atual e 
está neste NdA. O livro  é ilustrado com 
fotos de grandes fotógrafos e com textos 
de grandes escritores como Paulo Coelho, 
Inácio de Loyola Brandão, Mauricio 
Kubrusly, Contardo Calligaris, Rubem 
Alves, Roberto Shinyashiki, Marcelo 
Coelho, Daniel Piza, Fernando Bonassi e 
Moacir Scliar todos escreveram inspirados 
no tema “imaginação”.
Como fazemos todos os finais de ano 
queremos aproveitar para agradecer em 
nome dos pais e profissionais da AMA, a 
todas as pessoas, grupos e empresas que 
nos ajudaram a atravessar este período tão 
difícil de pandemia.
Nosso agradecimento à  Coexist Jóias 
e à Leroy Merlin pela doação de cestas 
básicas que ajudaram muito às famílias que 
estavam sofrendo nesta pandemia.
Agradecemos de coração ao Engenheiro 
Glauco Pontes Magnavita da Empresa 
OG Assessoria e Consultoria por ajudar a 
AMA com documentos importantes para 
regularização dos imóveis. 

Nosso muito obrigado à Sandra Garcia 
e à equipe da Mind Lab por manter 
remotamente durante este ano o trabalho 
com jogos com os assistidos da Luis 
Gama.
Nosso muito obrigado à Meca Andrade 
e equipe da Clínica Método pela 
oportunidade que nos ofereceram de 
falar na Live de 14 de outubro e pela 
adesão da equipe à 
doação automática da 
NF Paulista.
Agradecemos à 
SANTA LOLLA 
por mais um ano de 
campanha de sucesso.
Agradecemos a doação 
da Associação Unidade 
de Cristianismo e 
de Roberto, pai do Lorenzo que foi 
assistido da AMA e infelizmente faleceu 
muito jovem.
Agradecemos também à “Mil Flores 
Paisagismo” que cuida com um incrível 
capricho do jardim da  AMA no 
Cambuci e ao Jornal “O DIA-SP” por 
mais um ano da publicação do balanço 
da AMA.
Também agradecemos à VIVEO pela 
doação de luvas  para procedimentos e 
outros itens para enfrentar a pandemia 
à GVS do Brasil Ltda pela doação 
de máscaras e à Associação Nossos 
Mestres e à Cruz Vermelha Brasileira 
pela doação de cestas básicas que 
distribuímos para as mães que as 
necessitavam.
Queremos enviar um agradecimento 
especial à Mattos Filho que nos ajuda e 
engrandece com o seu apoio.
Agradecemos e abraçamos a equipe 
da UBS Jardim Santa Fé e a Dra. 
Clarissa do Centro Especializado em 
Odontologia de Parelheiros,  pelo 
empenho em cuidar não somente 

de quem adoece, mas também e 
principalmente em cuidar das pessoas 
para evitar que adoeçam.
Um abraço muito forte com o nosso 
muito obrigado à Falcão Bauer que vai 
completar 70 anos no mesmo ano em 
que vamos comemorar os nossos 40 
e em especial à Vera e à Patrícia sua 
filha que fazem desta empresa uma 

grande empresa 
responsável.
Agradecemos 
a cada um dos 
doadores e aos pais 
e profissionais da 
AMA pela força 
e esperança com 
que nos ajudaram 
a superar as 

dificuldades deste ano que não foram 
poucas nem pequenas.
Enviamos nossos sentimentos à família 
do renomado arquiteto Ruy Ohtake por 
esta grande perda, aproveitando por 
declarar nosso orgulho por ter recebido 
como um inestimável presente o projeto 
da Unidade Vila Ré.
Antes da despedida, quero tomar a 
liberdade de pedir a todos que nos 
ajudem a alcançar a nossa meta neste 
ano de conseguir chegar aos 500 
doadores ativos da Nota Fiscal Paulista, 
para entrar com maior tranquilidade em 
2022.
Desejamos um Feliz Natal e que 2022 
seja muito melhor para todos!
Um forte abraço a todos.

Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Djalma Andrade. Congonhas, MG, 2 dez 
1892

Na data de 29 de janeiro de 2021 aconteceu a campanha da primeira dose da vacina contra Covid-19, para os assistidos da 
residência e profissionais da AMA de Parelheiros, que atuaram na linha de frente desde o início da pandemia. 
A vacina disponibilizada foi a AstraZeneca e foi aplicada pela equipe da UBS JD. Santa Fé e por nosso enfermeiro Diego 
Butrico. Foram administradas nesta ocasião 157 doses do imunizante. 
Após a aplicação não tivemos efeitos adversos da vacina em nenhum dos assistidos da residência e notificamos a UBS 
sobre os profissionais que apresentaram alguns sintomas e eles foram acompanhados e tiveram uma evolução tranquila. 
Foi uma alegria muito grande no meio do caos que estávamos vivendo, termos sido a primeira instituição de pessoas com 
deficiência a receber o imunizante tão esperado por todos. 
Vimos não só a alegria, mas também a esperança de nossos profissionais e pais dos assistidos por saberem que mesmo não 
estando totalmente imunes no momento, podíamos ficar um pouco mais seguros para seguir com nosso atendimento. 
A segunda dose, foi aplicada nos mesmos moldes no dia 23 de abril e a 
terceira, a de reforço, foi aplicada dia 23 de novembro.
Mesmo recebendo a primeira dose da vacina, seguimos com todos os 
protocolos de segurança criados. 
Agradeço imensamente a parceria e o vínculo construído com a equipe da 
UBS Jd. Santa Fé, que mais uma vez não mediu esforços para nos ajudar 
nesse marco tão esperado por todos. Foi um desafio muito grande envol-
vendo questões burocráticas e de logística para conseguirmos imunizar 
inicialmente todas as 157 pessoas.  
Camila Bacha. 
Coordenadora da Residência

Vacina da Covid

A NF Paulista, tem mantido o número de 
doadores automáticos em uma faixa com 
pouquíssima variação.
Se considerarmos a máxima do “copo 
meio cheio ou copo meio vazio” pode-
mos pensar que o fato do número não 
ter diminuí-
do muito, já 
nos dá um 
alento, mas 
não con-
seguimos 
deixar de 
sonhar com 
o cresci-
mento dele 
porque é um 
ato de amor 
que pede 
muito pouco de quem o dá e oferece 
muito para a AMA.
Apelo a você que por algum motivo 
ainda não é doador, para que dê à AMA 
este grande presente de Natal. É muito 
fácil, mas se precisar de alguma ajuda 
não se acanhe, envie uma mensagem 
ao Jonathan no endereço de e-mail 

jonathanbrito@ama.org.br. Ele gosta 
muito de fazer isto e muito rapidam-
ente lhe dará todo o apoio que você 
precisar para fazer este grande ato de 
solidariedade.
 Depois de completada a doação 

automática, 
sempre 
que der 
seu CPF em 
uma com-
pra estará 
também fa-
zendo uma 
doação 
transfor-
madora.
Dê este 
presente 

de Natal à AMA! Colabore para que 
2022 seja um ano muito melhor!

Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Nota Fiscal Paulista

Pai,
Leva a alma do arquiteto Ruy 
Ohtake até onde Tu quiseres, 
e que ele adormeça em Tuas 
mãos, sem se preocupar com o 
destino e o fim do caminho.
Tendo abandonado todos os pla-
nos e todo o conhecimento, que 
ela se sinta ao despertar, leve, 
livre e alegre, como os pássaros 
que brincam com os primeiros 
raios de sol.
Carlos von Poser

Prece por 
Ruy Ohtake



Texto inicial do livro IMAGINAÇÃO marcando o 
aniversário de 20 anos da AMA

Um dia, um grupo de pais sonhou com a cura de seus filhos. Todos eles, os pais, haviam sofrido um golpe muito duro ao 
descobrir que seus filhos tinham autismo e provavelmente teriam sérias limitações pelo resto de suas vidas.

Estes pais, juntos, se empenharam em procurar os caminhos que levassem à cura, não importasse o quanto isso fosse exi-
gir deles.

Vinte anos depois constataram que seu sonho não havia se realizado. Algo parecia ter dado errado, mas o incrível foi per-
ceber que na verdade eles estavam realizando um outro sonho. Eles estavam construindo caminhos para que muitas outras 
crianças pudessem ter a oportunidade da reabilitação. Não da cura, é verdade, mas de encontrar a sua própria forma de 
viver com dignidade e com direito a todas as oportunidades possíveis.

Constataram ainda, que através dos caminhos de pesquisa encontrados, eles podiam ir melhorando cada vez mais as pos-
sibilidades e para casos mais difíceis as formas de adaptação se multiplicavam.

Estes pais acreditaram que o sonho no qual se encontraram vinte anos depois, era mais bonito e grandioso que o sonho que 
os havia levado a começar.

Todos sentiram que se a vida por um lado os havia colocado frente a um filho diferente do esperado e que a princípio 
parecia incompreensível, havia lhes dado por outro lado, acesso a sentimentos profundos e experiências tão ricas como só 
os que precisam de ajuda e os que oferecem a mão podem compreender.

Esta é a história da AMA – Associação de Amigos do Autista que em 2004 completou vinte e um anos, que é hoje uma 
referência nacional em autismo, foi premiada várias vezes, tem o reconhecimento internacional e presta atendimento di-
reto a pessoas com autismo sem distinção. 

A AMA atende pessoas autistas de todas as idades e de todos os níveis de comportamento e de inteligência. Ela precisa 
crescer e tornar seu projeto autossustentável, e para isto em 2003 criou o projeto AMA 20+20 do qual este livro é uma 
parte muito importante.

A AMA agradece a participação de todos neste projeto e espera que todos venham conhecer o seu trabalho.

Reformas da Unidade Cambuci
A nossa amiga, deputada Maria Rosas, 
nos repassou uma emenda parlamentar 
para reforma e manutenção dos setores 
Lavapés e Luis Gama da Unidade Cam-
buci.
Infelizmente não está em nossas mãos 
o  controle dos prazos. Motivo pelo 
qual,  às vezes  pais e profissionais têm a 
impressão de que nos falta organização e 
planejamento.
Planejamos utilizar os recursos desta 

emenda para melhorar a acessi-
bilidade dos setores, trocar o piso 
do setor Luis Gama por um piso 
vinílico inteiriço com o objetivo de 
interromper a sequência de trocas 
de pisos e eventualmente, também 
estar preparados para o caso de ser 
necessária alguma intervenção na 
estrutura do prédio do Setor Luis 
Gama.
A empresa Falcão Bauer está nos 

ajudando na 
análise estrutural 
para avaliar a pos-
sível necessidade 
de correção. Esta 
análise tem um 
custo alto não co-
berto pela emenda 
parlamentar, mas 
a Falcão Bauer que 
é uma empresa 
amiga, nos fez um 

preço especial, e vamos conseguir 
pagá-lo graças aos recursos obtidos 
através das doações da Nota Fiscal 
Paulista
O dinheiro da emenda ainda não está 
conosco e nos parece que a parte da 
reforma que será custeada por ela 
talvez tenha que ser programada 
para o mês de julho, a fim de causar o 
mínimo transtorno possível.
Pedimos a todos, familiares e profis-
sionais um pouco de compreensão, 
pois como dizem, estamos trabalhan-
do para “bem servi-los”.

Ana Maria Serrajordia Ros de Mello.

Eleições da Diretoria para o Biênio 2022/ 2023
2021 foi um ano especialmente difícil. 
No dia 26 de março de 2021, por 
contingências 
da vida, pediram 
desligamento 
de seu cargo, a 
presidente e a 
vice-presidente 
que haviam 
sido eleitas em 
outubro de 2019 
para o biênio 
2020/2021.
Isto nos levou a ter que lidar ao mes-
mo tempo, com a tristeza da notícia e 
com o inusitado da situação.
A diretoria e conselheiros que per-
maneceram, elegeram a Marli, como 
a representante da diretoria com 
mais experiência,  para ocupar o 
cargo de presidente até o final do 
mandato. A Marli, com um gesto de 
amor, aceitou.
Dia 28 de outubro de 2021, das 10h 
às 15h foram realizadas as Eleições 
da Diretoria e dos Conselhos da AMA 
para o biênio 2022/2023.

Às 10:00 horas do dia 28 de 
outubro de 2021, teve início o 

processo de 
votação que 
se encer-
rou às 15h 
do mesmo 
dia, resul-
tando nos 
seguintes 
números:
Número de 
votantes 

conforme lista de presença - 64;
Votos em branco. - 4
Votos válidos a favor da chapa 
única. - 60.
E com a  eleição da chapa única 
compondo a seguinte diretoria:
Presidente: Carlos Alberto von 
Poser, 
Vice-presidente: Carlos Alberto 
Mendes,
Conselheiro Fiscal: Angela 
Amodeo, 
Conselheiro Fiscal: Décio Horten-
ciano Jr , 

Conselheira Consultiva: Helena 
Chen Ho
Conselheiro Consultivo: Salvador 
Cândido Brandão 
Diretor: João Sandro Augusto, 
Diretora: Erida Manoelina Ruiz, 
Diretor: Luiz Antonio de Brito 
Pinheiro, 
Diretora: Luciana Ferraz de Sousa. 
Agradecemos à Marli,  desejamos 
a esta diretoria que vai comemo-
rar o 40º aniversário da AMA, que 
tenha um mandato de grande 
sucesso e esperamos de coração 
que esta nova diretoria traga a 
renovação que a AMA tanto ne-
cessita.

Em meados de 2019 nos deparamos com várias mudanças e um novo desafio, fazer parte da oficina do 
Silkscreen. Desafio esse que foi aceito com prazer e investido de muito empenho, amor e carinho por 
cada profissional que fez e faz parte da equipe.
A oficina do Silkscreen surgiu como algo inovador, que rompe com os modelos tradicionais de ensino, 
e coloca a pessoa com autismo como alguém capaz e apto a adquirir novas habilidades e entrar em 
contato com um universo de possibilidades. Mas, claro que tudo isso só tem sido possível através de um 
conjunto de ações, orientações e acompanhamento contínuo.
Além disso, é preciso dizer que não tem sido um caminho fácil, porém muito gratificante e motivo de 
grande orgulho ver a produção dos assistidos, e perceber suas peculiaridades ao confeccionar cada 
camiseta de forma única.
Em abril de 2021, a nossa coordenadora Camila Bacha, que junto com a coordenadora geral, Franciny 
Mancini e a nossa superintendente, Ana Maria R. de Mello trouxeram a nossa equipe a proposta de 
confeccionar os uniformes de todos os profissionais, das três unidades da AMA. Assim, iniciamos com 
um lote de 300 camisetas, e todos os profissionais se empenharam ao máximo em realizar o passo a 
passo de “silkar” as camisetas com cada assistido, que frequenta a nossa oficina.
Portanto amigos, ao chegar ao final deste ano, podemos dizer com imensa satisfação que o resultado 
dessa produção não atingiu a perfeição, mas estamos muito perto disso. Sendo assim, em breve vocês 
terão em mãos uma camiseta única, repleta de expressões que representam um pedacinho da singu-
laridade e da complexidade do que é o autismo.
Deixo aqui minha imensa gratidão a todos os profissionais da residência que fizeram e fazem parte 
desse lindo projeto. Muito obrigada, Edmilde de Souza Cristo, Flávia Andrade, Lucimara Pereira e Karina 
Jeronimo

Um abraço a todos!
Francielly A. Sobral 

A oficina de Silkscreen de Parelheiros


