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Editorial
Amigos,
Este mês temos várias novidades, mas 
talvez a maior tenha sido a visita da 
Temple Grandin. Foi muito impressionante 
a repercussão desta visita e a dedicação 
dos organizadores para que tudo pudesse 
sair de maneira impecável.
A Andrea Bueno Ribeiro da FMU 
coordenou o evento propriamente dito 
que teve como principal apoiador a 
empresa KONTENTOR  que trouxe 
Temple Grandin, apresentando-a como  “a 
maior referência mundial em bem estar 
animal”. O evento, dia 5 de Maio na FMU 
consistiu em duas palestras, ambas com 
lotação esgotada, uma sobre o tema “Bem 
estar Animal” e outra sobre a sua própria 
experiência e processo de superação.
Nós só temos a agradecer a todos aqueles 
que trabalharam para que este evento 
fosse um grande sucesso. 
Agradecemos ao Fábio Dias e André 
Dayan e à própria Kontentor em primeiro 
lugar .Agradecemos também às outras 
empresas que apoiaram o evento - DSM, 
Premierpet, Sebrae, Senar, Merial, Dog 
Solution, Agener, Grupo Etco, UNESP 
de Jaboticabal e à FMU que gentilmente 

nos abriu as suas portas para este 
encontro.
Um abraço muito especial à Andrea 
da FMU e Adriana da Kontentor com 
quem conversamos bastante durante a 
organização do evento.
Quero dar uma palavra de incentivo 
para que todos prestigiem este “IV 
Show dos Mágicos Solidários” porque 
é um evento muito gostoso, realizado 
pelos mágicos com muita alegria e 
que sempre traz uma ajuda à AMA. 
Gostaria de encontrar a todos no 
dia 24 de Maio no auditório da Luis 
Gama para dividirmos este momento 
gostoso.
Finalmente quero dirigir-me aos 
funcionários da AMA lembrando 
que é o trabalho deles que faz com 
que nossos filhos se desenvolvam e 
se tornem pessoas cada vez mais 
preparadas para a vida. Um abraço 
a todos, especialmente para a Daiani 
que entre todos os colegas que não 
faltaram nem atrasaram este mês, foi 
a sorteada. 
Finalizando gostaria de citar Guimarães 

Rosa que disse - “Uma criança nasceu 
e o mundo tornou a começar” e dar 
as boas vindas à Teresa, filha da 
Mariana, minha filha e que nasceu dia 
10 de Maio.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br 

Primeiro sorteio “AMA todo dia”
Em 2014, a AMA, como parte 
de um projeto de motivação 
dos funcionários, lançou a 
campanha “AMA todo dia” 
que consta de várias ações 
motivadoras e entre elas 
um sorteio mensal para os 
funcionários sem faltas nem 
atrasos durante aquele mês.
No dia 09/05/14 foi realizado, 
na unidade de Parelheiros, o 
primeiro sorteio da campanha 
“AMA todo dia”.
Estiveram presentes neste 
sorteio as coordenadoras de 
todas as nossas unidades, re-
presentando os seus respec-
tivos funcionários. Estiveram 
também representantes da 
equipe de Parelheiros, dentre 
eles o Sidney, nosso caseiro e 
pessoa que escolhida este mês 

de realizar o sorteio.
O ganhador deste 
primeiro sorteio foi a 
Daiani Allini Ferreira, 
nossa funcionária do fi-
nanceiro. Ela levou para 
casa um aparelho novo 
de DVD.
Para os que não con-
seguiram ficar dentro 

da campanha este mês, lem-
brem-se que a campanha 
mensal zera todo dia 20 e 
que, além disso, é muito im-
portante o compromisso de 
todos para que a campanha 
do plano odontológico seja 
alcançada.
Um abraço com bastante cari-
nho para todos os funcionários 
que estão empenhados para 
alcançar as metas da campa-

nha, em especial para os funcionários de 

Da esquerda para a Direita: Carolinda 
Ramos (Coord do Cambuci) e Daiani

Equipe de coordenadores e representantes da 
unidade Parelheiros presentes no sorteio

Parelheiros, que se esforçaram e que se 
sobressaíram nesta primeira fase.

Marcia Pauluci (coordenadora Geral) e o Sidney, 
representando aos funcionários de Parelheiros, 
fazendo o sorteio

Este mês, o programa “Meu filho tem 
autismo” vai trazer uma palestra cujo as-
sunto tem sido um dos mais concorridos 
e de maior interesse.
A palestra de Maio é sobre o tema “Di-
reitos da Pessoa com Autismo” com a 
Defensora Pública, Renata Flores Tiby-
riça. Imperdível.
A palestra acontecerá dia 26 de Maio às 
18h30m no Auditório da Unidade Luis 
Gama, à Rua Luis Gama, 890. A entrada 
é franca. Solicitamos apenas um quilo de 
alimento não perecível.



 

Aniversariantes  
de Maio

Mary Temple Grandin é uma mulher 
com autismo de alto funcionamento, 
também conhecido como Síndrome 
de Asperger, que revolucionou as práti-
cas para o tratamento racional de ani-
mais vivos em fazendas e abatedouros. 
Bacharel em Psicologia pelo Franklin 
Pierce College e com mestrado em Zoo-
tecnia  e Ph.D também  em Zootecnia, 
pela Universidade de Illinois. 
Atualmente Temple Grandin  ministra 
cursos a respeito de comportamento 
de rebanhos na Universidade Estadual 
do Colorado, além de prestar consulto-
ria para a industria pecuária em manejo, 
instalações e cuidado de animais. Ela 
é uma profissional bem sucedida e al-
tamente respeitada no segmento de 

manejo pecuário.
.Temple Grandin esteve visitando o Brasil 
trazida pela empresa Kontentor e no dia 5 
de maio, ministrou duas palestras na FMU de 
Santo Amaro, uma sobre “Bem estar animal” e 
a outra com o tema “Uma visão pessoal sobre 
o autismo e a Síndrome de Asperger".
As palestras tiveram enorme sucesso, sendo 
que a palestra sobre autismo teve as vagas 
esgotadas duas semanas antes do evento, 
do qual participaram pais e profissionais de 
várias partes do Brasil e duas mães que vi-
eram do Paraguay para conhecer a Temple 
Grandin.
Dia 6 de Maio, antes de partir para Ribeirão 
Preto, a Temple Grandin veio fazer uma rápi-
da visita às unidades Lavapés e Luis Gama da 
AMA.

Temple Grandin no Brasil
Da esquerda para a 
Direita:
Professora Andrea Ri-
beiro, representantes da 
FMU e Susy, funcionária 
da AMA.

Da esquerda para a 
Direita:
Luana, Rosana, Fabiana, 
Daiani e Tatiane, todas, 
funcionárias da AMA e 
que trabalharam na or-
ganização do evento

Auditório da FMU - O evento foi um sucesso de 
público

Giulia Naldoni Novaes  03
John Alan Vidigal da Silva  03
Thabata de Almeida  05
Matheus Sakaguti Leal  06
Renan Tsuyoshi Sato  10
Isaque de Moraes Cavalcante 11
André Vinícius França Silva 11
João Marcelo Souza da Silva 11
João Marcel de Souza da Silva 11
Gabriel Fachola de Oliveira 12
Vinícius Luiz Trivilin Silva  15
Diego Lopes Gomes  20
Henrique Cabral Martins  20
Thiago Costa Nunes  20
Jefferson Lima Santos  25
Ciro Marcus Paulo Brandão 25
Souichirou Ishikawa  28
Vinicius de Oliveira Campos 30

Aproveitando a vinda ao Brasil para assi-
stir a palestra da Temple Grandin,  Beatriz 
Prieto e Raquel Rojas, vieram visitar-nos 
na AMA dia 6 de Maio.
A associação “Esperanza para el Autismo” 
é uma associação de pais de crianças com 
autismo, fundada em 15 de Junho de  
2009 no Paraguay  com a finalidade de 
ser um grupo de apoio para famílias com 
algum de seus membros diagnosticado 
com Transtorno do Espectro Autista.
O endereço do site da instituição é 
www.autismo.com.py e o nome da atual 
presidente é Maria Mercedes Pérez de 
Dominguez.

A associação “Esperanza para 
el Autismo” do Paraguay visita a 

AMA

No sábado, 24 de Maio às 16h, 
termos a honra de apresentar o “IV 
Show dos Mágicos Solidários”.
Este show divertido e surpreen-
dente acontecerá graças à arte e 
habilidade dos Mágicos com “M” 
maiúsculo e Solidários com “S” 
maiúsculo,  Juka, o incomensurável,  
Gubi, Riomar e  Ortega,com a in-
crível presença de  Tato Fischer 
como mestre de cerimônias.
Participe. Com uma doação de R$ 
20,00, que será recebida com muita 
alegria, você terá uma tarde gos-
tosa e cheia de surpresas.

Show dos mágicos solidários

Embora não muito conhecida, a SPE-
CIALISTERNE é uma empresa  que 
presta um serviço muito importante. Ela 
cuida de preparar e colocar no mercado 
de trabalho, jovens com Síndrome de 
Asperger.
Esta empresa nasceu em 2004 na Dinama-
rca, idealizada Thorkil Sone, pai de um 

jovem com Síndrome de Asperger. Hoje a em-
presa existe em 12 países, entre eles,  Canadá, 
Estados Unidos, Irlanda,  Dinamarca e Espan-
ha e quer vir instalar-se no Brasil.
A empresa que foi citada pelo Dr. Drauzio 
Varella no Fantástico, pretende instalar-se no 
Brasil ainda este ano.

A SPECIALISTERNE quER INSTALAR-SE No BRASIL

Na visita à AMA, a Temple foi até a Gráfica para 
conhecer o trabalho do Jefferson

Temple visitando as salas da uni-
dade Luis GamaNa visita, a Temple, gentilmente 

atendeu a pais da AMA, respon-
dendo a algumas questões.

Ao lado de um assistido 
da AMA


