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Editorial
Amigos,

O mês de julho é um mês muito especial 
para mim. Neste mês três dos meus qua-
tro filhos e eu, fazemos aniversário.
Além disto, julho é um mês com muitas 
comemorações importantes, entre elas o 
“Dia Mundial do Chocolate” que é o dia 
7 de julho e o “Dia 
Mundial do Ami-
go” comemorado 
em 20 de julho.
Julho normal-
mente é um mês 
de férias esco-
lares. Nós não 
paramos o nosso 
trabalho, mas te-
mos uma signifi-
cativa diminuição 
no número de assistidos e é por isso que 
aproveitamos esta época para treinar 
nossas equipes e confeccionar material.
Como muitas pessoas já estão acompa-
nhando, estamos trabalhando na pa-
dronização de nosso atendimento em 
todas as unidades e isto está nos per-

mitindo desenvolver um sistema de 
treinamento mais apurado e outro 
sistema para acompanhamento e 
comparação de resultados.
Estamos muito orgulhosos com o 
desenvolvimento desta metodologia 
que começou já há alguns anos com 
o Felipe e continua atualmente com 

a Rebeca e que 
ainda vai levar al-
gum tempo para 
ser concluída, 
mas já chegou 
a uma fase em 
que os resultados 
ficam visíveis.
Por isto, quero 
dar meu primeiro 
abraço para a 
c o o r d e n a d o r a 

Franciny, a supervisora Monique e a 
equipe da sala 3 do Pinel, desejando 
que todos os nossos profissionais se 
sintam motivados a ultrapassar as 
suas próprias marcas.
Não posso esquecer de comentar 
que todas as unidades não estão me-

dindo esforços para melhorar o seu 
trabalho e por isto quero agradecer a 
todos os profissionais da AMA.
Um abraço para a Luiza Ho que ori-
entada pelas professoras Alessandra 
Rodrigues Prata Shimomura e Ro-
berta Consentino Kronka Mülfarth 
vai desenvolver sua dissertação de 
mestrado na Faculdade de Arquitetu-
ra e Urbanismo da USP com o tema 
“Residências para pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) - ar-
quitetura e necessidades”
Quero também enviar um agradeci-
mento especial aos alunos do Colé-
gio Marista e seus professores por 
esta linda campanha no dia de “São 
Marcelino Champagnat”.
Finalmente quero agradecer a todos 
os nossos doadores e amigos porque 
tê-los conosco é fundamental para o 
nosso trabalho.

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

“Se eu gosto de poesia?
Gosto de gente, bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos amenos, amizade, amor.

Acho que a poesia está contida nisso tudo.”
Carlos Drummond de Andrade

Desempenho das Unidades da AMA
No passado dia 20 de abril iniciamos um 
processo de medição e acompanhamento de 
cada um de nossos as-
sistidos e a partir de 13 
de junho começamos a 
verificar qual a sala 
com melhor perfor-
mance.
A ideia não é descobrir 
qual o melhor assisti-
do, mas sim encontrar 
a equipe de sala com 
o melhor rendimento, 
ou seja, que conseguiu 
o melhor resultado de 
aprendizado com seus 
assistidos.

Todas as salas em todas as unidades es-
tão se empenhando muito para conseguir 

desenvolver ao máxi-
mo seus assistidos e 
por isto a sala gan-
hadora merece nossos 
parabéns.
A sala com mais alto 
desempenho foi a sala 
3 do Pinel cuja super-
visora é a Monique e 
cuja equipe é composta 
pela psicóloga Amanda 
e os instrutores Ivan, 
Carla e Alexandra. O 
que nos deixou a todos 
muito contentes foi a 

constatação de que a receita para o bom 
resultado é uma combinação do esforço 
e profissionalismo da equipe com a alta 
frequência ao trabalho.

Da esquerda para direita: Alexandra, Monique, Ivan, Carla e Amanda



O dia 6 de 
junho é o 
dia em que 
é  comemo-
rado o dia 
de São Mar-
celino Cham-
pagnat, fun-
dador do 
Instituto dos 
Irmãos Maristas. 
Nosso vizinho Colégio Marista comemo-
ra esta data realizando o Festival Cham-
pagnat. 
Durante o festival os alunos do Colégio 
participam de jogos e arrecadam ali-

Agradecimento aos alunos do Colégio Marista Gloria
mentos que serão doados 
para mais de uma institu-
ição. Os alunos que mais 
doações arrecadarem re-
cebem uma me-
dalha e um pas-
seio na Chácara 
do Gloria.
Novamente tive-
mos o privilégio 

de receber a doação que vai possibili-
tar-nos organizar cestas básicas para 
ajudar algumas famílias de assistidos 
que nos pedem ajuda e também envi-
ar alimentos para a Unidade de Parel-
heiros que serve refeições para todos 

os assistidos.
Nós todos agradecemos e parabeniza-
mos o Colégio pela incrível aula de soli-
dariedade.

O evento foi orga-
nizado pela empre-
sa CKZ Diversidade 
e pela representante 
Cris Kerr especialista 
em Diversidade de 
Inclusão, Idealizado-
ra do Fórum Gestão 
da Diversidade e In-
clusão, Fórum Diver-
sidade no Conselho, 
Fórum Mulheres em Destaque e Ceo da 
CKZ Diversidade.
O Fórum promoveu debates sobre am-
biente de trabalho livre de quaisquer 
discriminações, com apresentações de 
casos de sucesso, vídeos com experiên-
cias práticas e dinâmicas de grupo. O 
evento foi direcionado para empresas e 
seus representantes que tenham ações 
e estratégias de Diversidade e Inclusão 
agregando valores e um novo olhar so-
bre as transformações organizacionais.

“O propósito do evento 
é sensibilizar, consci-
entizar e capacitar as 
corporações no desen-
volvimento e na implan-
tação de programas de 
diversidade com pilares 
em gênero, LGBTI+, 
raça, etnia e pessoas 
com deficiência”. 
 O Fórum teve a partici-

pação de vários representantes de em-
presas engajadas com a Diversidade e 
Inclusão, como:
Natura, Avianca, Schneider Electric, Mon-
santo, ONU Mulheres, Serasa Experian, 
Change Consultoria,      Accenture, Rogério 
Cher-CEO, Marcelo Gallego Advogado e 
Presidente da Diversidade    Sexual e de 
gênero da OAB Jabaquara, KPMG Bra-
sil, Mafre, Barilla, Empregueafro, Juíza 
Mylene Ramos-Tribunal  Regional do 
Trabalho-TRT, Júlio Bueno-Pinheiro Neto, 

Sanofi, Eliane Rani-eri Consultora de Di-
versidade e Inclusão de Deficiência, PWC, 
VIVO telefônica Brasil, Tozzini e Freire Ad-
vogados. 
“A diversidade e a inclusão são a chave 
para o sucesso das corporações e espera-
mos que cada vez mais empresas incor-
porem essa causa em seu DNA”, comenta 
a idealizadora do evento, Cristina Kerr, 
fundadora da CKZ Diversidade.

4° Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão
20 e 21 de junho no Milenium Centro de Convenções

O anuncio da próxima palestra da Temple Grandin teve tamanha repercussão que os organizadores tiveram que procurar um local 
maior.
A palestra “Reflexões sobre autismo para pais e cuidadores” acontecerá dia 17 de julho no Teatro Gamaro na Rua Dr. Almeida Lima, 
1176, Mooca. O programa do evento é o seguinte:
 
- 17h30 – Sessão do Filme “Temple Grandin” 
- 20h – Abertura
- 20h20 – Reflexões sobre o autismo para Pais e cuidadores –Dra. Temple Grandin
- 22h00 – Encerramento 

Maiores informações pelo site https://templegrandinnobrasil.com.
Temple Grandin é bem conhecida por todas as pessoas que se interessam pelo autismo, mas vale a pena relembrar quem ela é.
Mary Temple Grandin começou a falar com quase quatro anos de idade e foi diagnosticada com autismo severo quando pequena. 
Atualmente é vista como uma pessoa com autismo de alto funcionamento, que revolucionou as práticas para o tratamento 
racional de animais vivos em fazendas e abatedouros. Bacharel em Psicologia pelo Franklin Pierce College e com mestrado em 
Zootecnia  e Ph.D também  em Zootecnia, pela Universidade de Illinois. 
No evento do dia 17 de julho vai ser possível conhecer os detalhes desta história tão interessante.

Temple Grandin no Brasil


