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18 de
Dezembro
É o Natal
na AMEM.
Você é o
convidado
especial
das
nossas
crianças!
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S A LVA R U M A C R I A N Ç A É S A LVA R T O D A A H U M A N I D A D E

Mês do Teatro na AMEM

SHOW LATA no Natal do Bem

Estamos conectados!

Várias atividades envolvendo o teatro fizeram
parte da agenda da AMEM. Promovido por
Sami Sztokfisz, o passeio ao teatro VIA
Funchal, em São Paulo trouxe conhecimento
e diversão para nossas crianças. Além
disso, o grupo de voluntários “Brincadeiras
da Vovó”, convidados por Bete Arbaitman,
fizeram uma atividade lúdica e educativa
com nossas crianças.

As crianças do Show Lata realizaram uma
apresentação especial sob organização de
Rose Garkisch e a equipe da CINE. O objetivo
é integrar a apresentação a um evento que
acontece anualmente: o NATAL DO BEM.

A AMEM está presente na internet, em site próprio, ou nas
redes sociais. Saiba mais sobre a Associação dos Amigos
do Menor pelo Esporte Maior, acessando nosso espaço
no Flickr, ou vendo nossos vídeos no Youtube. Além disso,
tenha acesso a mais informações no blog exclusivo da
AMEM: www.amemcrianca.org.br/blog

Entrevista
Neste mês, entrevistamos Adriano
Oliveira, mais um jovem bem
sucedido depois de um período na
AMEM.

Natal
da

1. Como você chegou à AMEM?
Estava em uma instituição que era
administrada pelo SOS Criança e
fui chamado para participar de uma nova instituição que
fazia parte da Secretaria de Esporte e Turismo também
do Governo do Estado de São Paulo. O secretário nesta
gestão era o Dr. Marcos Arbaitman. Fiz algumas visitas
nas futuras instalações da AMEM e gostei muito porque
tinha de tudo: quadras, bom refeitório, pista de atletismo,
piscinas e quartos. Era o verdadeiro paraíso!
2. Qual atividade você mais gostava de fazer?
Fiz diversas atividades que gosto até hoje, como natação
e futebol e vôlei. Pratiquei diversos esportes durante
quatro anos, e já participei de muitas competições. Mas a
natação ainda é a atividade que mais gosto de fazer.
3. O que você almeja para seu futuro profissional?
Almejo crescimento e conhecimento no segmento no qual
estou trabalhando atualmente, que é o de tecnologia.

O Papai Noel vai passar mais cedo! E você pode
vir recepcioná-lo junto de nossas crianças!

Sábado, 18 de Dezembro
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11h00 - Apresentação de Capoeira
11h30 - Circo AMEM
12h00 - Coral AMEM
12h20 - Bate-Lata
12h40 - Entrega dos Presentes
13h00 - Almoço

4.Qual a sua melhor lembrança do período em que
ficou na AMEM?
Eu lembro quando íamos para escola todos juntos em um
ônibus cujo nome carinhoso que demos era “Montorão”
pois foi doado pelo ex-governador André Franco Montoro.
Era muito confortável.
5. Defina a AMEM, para você, com uma só palavra.
Se houvesse uma única palavra que eu pudesse usar
para definir a AMEM, seria “Família”.
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Agenda Brasil

S A LVA R U M A C R I A N Ç A É S A LVA R T O D A A H U M A N I D A D E

Assista o programa Agenda Brasil, com Marcos Arbaitman.
Segundas-feiras das 20h às 21h e nas Sextas-feiras, reprise do programa na integra
das 9h às 10h e das 20h30 às 21h30 nos canais 9 da NET, 72 ou 99 da TVA e Canal
186 da TVA Digital. Assista também na internet: www.agendabrasil.org.br

Parceiros de Ouro

Também apoiam a AMEM: Abram Abe Szajman, Aloysio Faria, Anderson Birman, Antonio
Ermírio de Moraes, Celita Procópio, Dario de Abreu Pereira Jr., Fernando Dhelomme, Israel Vainboim,
Lucilia Diniz, Mario Amato, Maria Lucia de Abreu Pereira.

Participe deste sonho
É possível ajudar as crianças da AMEM com doações que podem ser descontadas do imposto de renda devido até o limite
de 1% para as empresas e 6% para as pessoas físicas. Cerca de metade dos menores abrigados são mantidos através do
Programa Parceiros de Ouro, no qual empresas ou patronos contribuem com R$ 490,00 mensais. Também são mais do que
bem vindos apoios para construção de obras ou doação de roupas, alimentos que nos ajudam a colocar comida na mesa para
esta criançada, brinquedos, livros, revistas, material esportivo ou escolar. Nossos corações e casas também estão de portas
abertas para qualquer pessoa que queira passar horas com as crianças, brincar, ensinar, contar histórias, conversar com elas.
Junte-se a esta corrente que acredita no sonho de que é possível transformar crianças carentes em cidadãos do bem com
muito futuro pela frente.
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