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Editorial
Amigos,
Este NdA é composto em grande parte por 
relato de atos de solidariedade de grande 
importância que recebemos.
A doação dos cuidados com o nosso jardim, 
da Mil Flores, me comove particularmente 
porque a empresa 
que anteriormente 
tinha o nome de Ex-
otica Garden Center 
, era do tio de meu 
marido que como ele 
se chamava Samuel. 
Quando inauguramos 
a Unidade do Lava-
pés em 2000, pedi ao 
Tio Samuel a doação 
do jardim. Um tempo 
depois ele adoeceu e 
veio a falecer. Hoje a 
Exótica é do Edson e 
da Neusa, mas com 
o novo nome de Mil 
Flores. Eles nos pro-
curaram no ano passado para oferecer a 
doação dos cuidados mensais com o jardim, 
em memória do Tio Samuel. Nós todos so-
mos muito gratos a eles.
Já o NAC Núcleo de Ação Dr. Celso foi trazido 
aqui pela Cintia e Rodrigo, pais do Rodrigo 
que era nosso assistido e saiu para ser incluí-

do no Colégio Marista, que é nosso vizi-
nho e é o mesmo que nos fez a doação 
de alimentos.
Outra doação que agradecemos muito 
é a doação de cadeiras que a Vera Lucia 
Falcão Bauer, minha colega de Universi-

dade tem feito 
para a AMA. 
Esta doação 
alem de pos-
sibilitar a reno-
vação das ca-
deiras de nosso 
auditório e 
eliminar o dé-
ficit grande de 
cadeiras que 
tínhamos em 
P a r e l h e i r o s , 
ainda nos aju-
dou financeira-
mente, já que 
a venda das 
cadeiras exce-

dentes foi um sucesso.
A FEG Fundação Elijass Gliksmanis, 
através da Senhora Marlene Daniel, nos 
ajudou a primeira vez no ano de 2000, 
com componentes elétricos, material de 
construção e o piso de porcelanato para 
a conclusão da obra da Unidade Lava-

pés.
 A arquiteta Sonia Regina Longato Bitar, 
havia previsto a colocação do porcelan-
ato no térreo, mas como este material 
era caríssimo na época, havíamos de-
sistido de colocá-lo e a FEG disse que as 
crianças com autismo mereciam um lo-
cal bem acabado e nos ajudaram com o 
piso e com os itens que faltavam para o 
término da obra.
Desde então, a FEG tem sido uma grande 
parceira, principalmente no processo de 
montagem de nossa gráfica que hoje tem 
o nome de gráfica Elijass Gliksmanis.
Quanto ao Jornal O DIA SP, eu não sei e- 
xatamente há quanto tempo nos aju-
dam, embora saiba com certeza que faz 
muito mais que vinte anos.
Ajudar e receber ajuda, faz com que 
mesmo durante o inverno mais frio, 
tenhamos o coração aquecido. Por isto 
quero agradecer de coração a todos os 
amigos que nos oferecem a sua mão 
para esta caminhada que com certeza 
fica mais leve para todos.

Um abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

Periodicamente a AMA realiza uma pes-
quisa entre todos os funcionários para veri-
ficar como anda a percep-
ção sobre o nosso trabalho 
em todas as unidades da 
AMA.
A ideia é garantir o anoni-
mato para que as pessoas 
possam pronunciar-se 
livremente, dando-nos a 
oportunidade de corrigir 
erros, esclarecer mal-en-
tendidos e complementar 
nosso trabalho com eventuais ações que 
possibilitem um salto positivo de qualidade.
As avaliações, de uma forma geral, foram 
boas. Foram bem avaliados pela maioria dos 

funcionários, o trabalho realizado pela 
AMA e o respeito com que os assisti-

dos são tratados, mas, 
em todos os itens que 
envolvem comunica-
ção, apareceram alguns 
pontos que precisam ser 
melhorados.
Enfim, esta é apenas 
uma prévia do resultado 
da avaliação, que deverá 
ser ainda apresentada 
detalhadamente para a 

diretoria, junto com algumas propostas 
de como podemos aproveitar as críti-
cas para melhorar a relação com a nossa 
equipe de profissionais.

Pesquisa de Clima institucional



A Mirian, nossa assistente social, está preparando, com muito carinho, atividades interessantes para as mães que permanecem na 
unidade enquanto o filho é atendido tanto nas unidades do Cambuci e como na de Parelheiros.
Estas atividades basicamente são cursos de trabalhos manuais, atividades físicas relaxantes e palestras.
Os cursos serão ministrados por mães voluntarias que dominam uma técnica bem legal de trabalhos manuais. Serão cursos curtos 
e depois do curso, as mães que quiserem, podem participar de um grupo de trabalhos manuais para o bazar do final do ano.
As atividades físicas serão oferecidas por nossos professores para as mães que quiserem e cá entre nós, acho que muitas vão querer 
porque quase todas nós precisamos.
As palestras serão na maior parte repetição das palestras ministradas aqui no Cambuci nas noites da ultima segunda-feira do mês. 
A primeira palestra será ministrada pelo Dr. Andreas.
Alem disto, ainda teremos atividades com os voluntários da Cruz Vermelha que realizarão em nossas unidades, mutirões de saúde e 
beleza e ministrarão palestras sobre temas relacionados à saúde.
Esperamos que todas as mães gostem muito e que nos enviem 
sua opinião, criticas e sugestões. 
Até o momento o calendário, que ainda precisa ser confirmado é 
o seguinte:
•	 Dia	20	de	Julho	–	Reunião	da	Mirian	com	os	pais	de	
Parelheiros.
•	 Dia	29	de	Julho	–	Mutirão	de	beleza	e	saúde	no	Cam-
buci.
•	 Dia	5	de	agosto	–	Palestra	da	Cruz	Vermelha	em	Parel-
heiros com o tema “Higiene e Saude”.
•	 Dia	16	de	Setembro	–	Mutirão	de	saúde	e	beleza	em	
Parelheiros

Cuidado com as mães

O nosso balanço das contas do ano pas-
sado, como ocorre anualmente, foi pub-
licado gratuitamente na edição de 28 de 
junho do Jornal  O DIA SP, www.jornalo-
diasp.com.br.
É uma doação digna de nota porque 
acontece anualmente e também porque 
o balanço ocupa praticamente meia pá-
gina do jornal.
O Jornal  O DIA SP, há mais de 83 anos, 
atende todo o mercado produtor, em-
presarial de grande e médio porte, assim 
como da microempresa e dos consumi-
dores da Capital de São Paulo, trazendo, 
aos seus anunciantes e aos inúmeros 
leitores os assuntos mais diversificados 
e de relevante interesse.

O dia 6 de junho é o dia em que é  comemo-
rado o dia de São Marcelino Champagnat, 
fundador do Instituto dos Irmãos Maristas. 
Nosso vizinho Colégio Marista comemora 
esta data realizando o Festival Champag-
nat. Durante o festival os alunos do Colégio 
participam de jogos e arrecadam alimentos,  
produtos de limpeza e de higiene pessoal 
que serão doados para algumas instituições, 
das quais, entre elas a AMA foi uma das esco-
lhidas. Os alunos que mais doações arrecada-
rem recebem uma medalha e um passeio na 
Chácara do Gloria.
A AMA agradece as doações e as cartinhas 
dos alunos do Gloria que muito nos emocio-
naram.

A doação da Fundação Elijass Gliks-
manis, este ano, foi novamente para 
a gráfica, mas desta vez para permitir 
que imprimamos as camisetas usadas 
no período de trabalho por nossos 
profissionais.
Já ganhamos uma impressora sub-
limática e um número bem grande 
de camisetas, mas a doação vai ser 
complementada e ainda vão chegar 
alguns insumos e equipamentos.
Desde já agradecemos e tão logo 
comecemos a produzir as camisetas,  
vamos mostrá-las aos leitores de nos-
so NdA

Doação da Fundação

Elijass Gliksmanis

Doação do Colégio

Marista Nossa Senhora 

da Gloria

Publicação do Balanço 

da AMA de 2015

A unidade Lavapés está recebendo 
atenção por parte de amigos cuja 
solidariedade está contribuindo para 
deixar esta unidade mantenha um 
aspecto bem cuidado.
O NAC Núcleo de Ação Dr. Cel-
so, doou tintas e o pagamento 
da mão de obra da pintura desta 
unidade.
A Mil flores – paisagismo doa 
mensalmente o cuidado profissional 
de nosso jardim.
Estes cuidados conferem seguran-

ça, beleza e saúde ao trabalho que 
realizamos. 
A pintura do prédio que se localiza 
muito próximo ao largo do Cambuci 
aumenta a sensação de conforto de 
todos nós e o jardim bem cuidado, 
alem de enriquecer a oxigenação desta 
parte da cidade contribui também para 
o embelezamento e para manter a 
sensação de cuidado que temos em 
relação a tudo o que fazemos.

A Unidade Lavapés está sendo repaginada


