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Amigos,
Agosto como todos sabem é o mês de
aniversario da AMA que dia 8 completará
31 anos de existência.
Sempre que esta data
chega, o nosso primeiro
pensamento vai para os
doadores a quem devemos,
em grande parte, a nossa
existência.
Cada mês de Agosto
nos traz a lembrança de
nosso início, de todas
as dificuldades e de
como pessoas apareciam
milagrosamente
para
ajudar-nos. A quantas e
quantas pessoas devemos
a nossa existência e
tantas coisas boas que vieram em
decorrência dela.
Quando começamos, o Guilherme, meu
filho tinha 4 anos e o mês passado ele
completou 35. Longe de estar curado,
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ainda tem vários problemas, mas
eu fico feliz porque ele melhorou
seu autocontrole, sabe reivindicar
o atendimento de suas
necessidades
com
palavras simples como
“comida”, “deitar” ,
“banheiro”, “cafezinho”
etc... veste-se sozinho
e come sem ajuda
utilizando
garfo
e
faca.
Pode parecer
pouco, mas diante das
dificuldades que ele
tinha quando pequeno,
eu considero muito. Eu
sou muito agradecida
a esta Associação e
admiro os profissionais
que nela trabalham, tanto pelos
assistidos mais afetados como meu
filho, como pelos que apresentam
um quadro bem mais leve, mas sem
o apoio da Associação teriam bem

Por que doar para a AMA?
A sua doação é muito importante para nós.
Na verdade nós dependemos dela para realizar o nosso trabalho e por isso podemos
dizer que nossos
assistidos a necessitam para poder
ter possibilidade
de
desenvolvimento, cidadania
e inclusão social.
Os convênios com
o governo permitem que nosso
atendimento seja
oferecido
com
qualidade, especialização e de
forma totalmente gratuita. Então por que a
sua doação é tão importante?
Porque é ela que vai permitir-nos investir
em programas de aprimoramento e capacitação, adquirir materiais pedagógicos,
efetuar a manutenção dos prédios que recebem os assistidos e a construção de novas

unidades. Agora, por exemplo, recebemos do Governo do Estado a cessão de
uso de um terreno na Vila Ré, na zona
leste de São
Paulo, com
o
projeto
arquitetônico para a
construção
doado pelo
reconhecido arquiteto
Ruy Ohtake.
Esta construção nos
permitirá
dar assistência a um grande número de crianças, jovens e adultos com autismo que moram
na zona leste.
Ou seja, a sua doação, por menor que
seja, somada a todas as outras, pode realizar verdadeiros milagres.

mais restritas as suas condições de
cidadania.
Por isto tudo, este aniversário
merece ser celebrado com todos
aqueles que colaboraram para
podermos chegar até esta data.
O caminho até aqui não tem sido fácil,
mas é fascinante ver o que se constrói
quando cada um colabora com o que
lhe é possível e, por isto, para não
esquecer ninguém, quero concluir
agradecendo a cada doador, cada
voluntário e cada profissional, com a
certeza de que encontrarão dentro
de si uma merecida recompensa.
Aproveito para desejar a todos os
pais muitas felicidades no seu dia,
comemorado este ano em 10 de
Agosto.
Um grande abraço a todos.
Ana Maria
anamaria@ama.org.br

O jardim da AMA de
cara nova
A empresa de paisagismo “Mil flores Paisagismo” está doando uma super-renovação
no jardim da Unidade Lavapés para os assistidos da AMA.
Em Abril de 2000, quando esta unidade
foi inaugurada, a empresa de paisagismo
“Exótica”, doou para a AMA todo o paisagismo da unidade e quem veio realizá-lo
foi o engenheiro agrônomo Edson Lemos.
Alguns anos depois, a Neusa Kasamatsu,
sócia do Edson na “Mil flores”, nos procurou para oferecer cuidar de nosso jardim
solidariamente.
Estamos muito felizes por conhecer a
Neusa, reencontrar o Edson e principalmente por saber que receberemos nossos
assistidos na volta às aulas, com um jardim
cuidado e lindo.

Programa de capacitação interna da AMA

Julho foi um mês em que nos dedi- mestre e nos dias 21 e 22 de Julho de promover o desenvolvimento
camos intensivamente à capacita- foi apresentado pelos supervisores da em cada assistido da capacidade
ção de nossos profissionais.
AMA e assistido com muita atenção por de realizar autonomamente em sua
A Meca, psicóloga brasileira que todos os nossos profissionais, no au- mesa, as tarefas cujas habilidades
atuou por mais
ditório gen- foram adquiridas com o seu educade quinze anos
t i l m e n t e dor, na mesa de aprendizado.
cedido
no Aproveitamos a oportunidade para
no NECC New
England
CenCEFOR Cen- agradecer aos nossos superviter for Chiltro Forma- sores pela dedicação e à equipe do
dren, uma das
dor de Pes- CEFOR por tão gentilmente ceder
maiores institusoal para a seu espaçoso auditório, apoiandonos com competência para que
ições de autisSaúde .
mo dos Estados
No segundo este evento cumprisse a finalidade
Ramos, coordenadora da unidade do Cambuci, ministrando aulas para a
Unidos,
está Carolina
s e m e s t r e de melhorar ainda mais o nosso
equipe da AMA
desenvolvendo
este programa será trabalho.
um sistema aprimorado de seleção implantado,
ao
de objetivos individualizados para mesmo tempo em
nossos assistidos, bem como uma que a nossa equipe
forma de acompanhar o desenvol- se dedicará ao devimento de cada assistido e assim senvolvimento do
poder melhorar as estratégias de programa de tratrabalho para conseguir eficiência balho
indepenmáxima em nosso trabalho.
dente. Este prograO trabalho da Meca durou um se- ma tem a finalidade Henrique Costa, coordenador da unidade do Pinel, ministrando aulas para a equipe da AMA

CAMPANHA MOTIVACIONAL
No intuito de premiar e recosais. E quem não gosta de hor com a instituição e, mais gratificante
nhecer os profissionais mais
ganhar um presente ou ter ainda, foi ver nos rostos dos ganhadores
comprometidos com a Assouns dias de folga pra descan- a alegria e a sensação de dever cumprido
ciação e, reduzir os níveis de
sar? Pois os funao receberem o
faltas e atrasos, a AMA criou a
cionários da AMA
tão esperado prêcampanha “AMA todo dia” em
puderam usufruir
mio em reconheque aqueles profissionais que
destes benefícios
cimento pela sua
não apresentassem faltas nem
ao participarem
dedicação.
direita para esquerda: Ana Cristina (coordenadora
atrasos seriam recompensa- Da
Ana Lucia Varotto
de Parelheiros), Gabriela (ganhadora do prêmio de da campanha. É
Julho) e Eunice (coord ADM de Parelheiros)
dos
com
sempre
gratifidias de folga
cante para uma organização Acima: Representantes da coordenae da equipe do Pinel no sorteito
no período
ver seus funcionários enga- ção
Ao lado: Da esqueda para
de Junho
a direta - Carolina Ramos,
de
férias
jados em ações internas e, ao
coordenadora do Cambuci e Natália, ganhadora
escolares e,
longo dos primeiros meses desta ação foi
do sorteito de Maio
concorrepossível ouvir funcionários comentando
riam a prêpelos corredores que iriam ganhar, que
mios men- Representantes da coordenação e da equipe do Pinel no sorteito se esforçariam para contribuir mais e melde Maio

PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM AUTISMO NA REDE DE SAUDE MENTAL E BÁSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dia 5 de Agosto finalmente iniciaremos
o nosso projeto elaborado através do
PRONAS, com a doação do Banco Itaú
e será realizado no CEFOR, à Rua Dona
Inacia Uchoa, 574 na Vila Mariana.
Este projeto tem por objetivo capacitar
um grande numero de pessoas para assistir crianças, jovens e adultos com au-

tismo e assim contribuir para a expansão das
possibilidades de atendimento a tantas pessoas que o necessitam.
O programa abrange temas importantes relacionados ao autismo, as inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.
Maiores informações poderão ser obtidas no
site da AMA: www.ama.org.br
Ciclo de Palestras “Meu Filho tem Autismo”.
Dia 25 de agosto às 18h30.
Não perca este mês a palestra do Marcos
Medeiros, que abordará o tema “Orientação Familiar”
Local: Rua Luis Gama, 890 - Maiores informações
acesse: www.ama.org.br

Aniversariantes
de Agosto
Guilherme da Silva Lima		
Elias Bezerra Teles		
Carlos Matheus de A. Gomes
Ricardo dos Santos		
Gabriel Luiz Barros		
Eduardo de Souza Pereira		
Gabriel Tarmann Pelegrini		
Nicolas Fernandes Sapucaia
Victor Goya Nogiri		
Fernando Von Poser Neto		
Gustavo Carvalho Campelo
Luis Felipe Rodrigues Silva
Andreza Nayara da Silva		
Rafael de Oliveira Assis		
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