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Editorial
Amigos,
Como a data da nova eleição de direto-
ria está se aproximando, tenho passado 
grande parte de meu tempo pensando 
em uma forma de convencer a to-
dos os pais da AMA da importância 
de fazer parte de uma associação.
Recentemente veio a nós uma 
notícia triste que acho que vai nos 
fazer refletir um pouco mais seria-
mente, sobre o papel nosso como 
parte de um grupo com um inte-
resse em comum.
Na época da fundação da AMA, es-
colhemos para primeira presidente 
uma mãe, que participou do grupo fun-
dador, e que tinha dois filhos gêmeos, 
um menino e uma menina. O filho tinha 
síndrome de Asperger e na época tinha 8 
anos. Ao ser eleita, esta mãe, que morava 
em um lugar de alto padrão, nos ofere-
ceu um jantar guarnecido com talheres 
de ouro. O tempo passou, ela deixou o 
cargo e não ouvimos falar dela até algu-
mas semanas atrás.
Soubemos, através de uma assistente 
social que pediu nossa ajuda, que ela e o 
marido faleceram e que o filho hoje, está 

doente e morando praticamente na 
rua.
Ele foi interditado pela mãe e algum 
tempo depois de ela ter falecido, a 

irmã gêmea conseguiu reverter o 
processo e ele passou a ser respon-
sável por si mesmo.
A assistente social nos contou que 
ele falou sobre a AMA e lembrou que 
ele e sua família são personagens 
do livro ANJOS DE BARRO que o jor-
nalista e escritor José Maria Mayrink 
escreveu logo após ter contato com 
a AMA.
Esta notícia me fez pensar que o 
nosso papel, como grupo, é fazer, 
através de profissionais especializa-

dos, com que cada um de nossos 
filhos, no futuro, seja maximamente 
capaz de cuidar de si mesmo e ao 
mesmo tempo, através de um grupo 

de pais solidários, ajuda-lo em 
tudo que ele não conseguir fazer 
por si mesmo.
Para isto ser possível é necessário 
que nós todos deixemos o nosso 
lado mais generoso e solidário 
fluir e que nos sintamos parte 
desta associação, a primeira as-
sociação de autismo em nosso 
país e que completará 34 anos 
no próximo dia 8 de agosto.

Desejo a nossa Associação um feliz 
aniversário. Espero que todos os pais 
reflitam sobre o nosso papel como 
associação e participem cada vez 
mais. 
Um feliz dia dos pais a todos os pais 
e um feliz aniversário para esta Asso-
ciação tão querida e tão importante 
na vida de todos nós.

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

Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: Esforça-te. (Isaías 41:6)

No mês de junho, a Ana Lucia Varotto, do De-
partamento de Recursos Humanos da AMA, 
efetuou uma cuidadosa avaliação, através 
de pesquisa institucional, para obter infor-
mações sobre como os funcionários da AMA 
enxergam a nossa instituição.
A pesquisa Institucional é uma ferramenta 
gerencial utilizada para obter dados sobre o 
nível de satisfação dos funcionários em rela-
ção à instituição e ao trabalho aqui realizado. 
Todas as informações obtidas são de grande 
valia para que os gestores da instituição pos-
sam corrigir possíveis falhas no atendimento 
e, elaborar planos de melhoria.
Neste relatório apresentaremos as informa-
ções obtidas na avaliação institucional rea-

lizada entre Junho/2017 e Julho/2017.
A pesquisa foi realizada de 12/06/2017 
a 20/06/2017 com todos os funcionários 
e estagiários das três unidades da AMA. 
Foi garantido o anonimato a todos os 
funcionários que o 
desejassem.
A pesquisa foi feita 
em formato de ques-
tionário com 21 alter-
nativas e um espaço 
para colocar opiniões, 
criticas, sugestões ou 
qualquer comentário 
desejado.
Participaram desta pesquisa, 231 profis-

sionais e estagiários.
Nos tranquilizou verificar que a grande 
maioria de nossos funcionários acredita 
no trabalho da AMA e em seu próprio 
trabalho. Por outro lado, vemos que a 

comunicação é algo a ser 
melhorado.
Estamos concluindo a 
análise das respostas 
ao questionário e de to-
dos os comentários que 
foram incluídos e tentan-
do, na medida do possív-
el, atender as solicitações 
que nos foram feitas.

Avaliação institucional



No período de 12/06/2017 a 
05/07/2017 realizamos uma 
pesquisa entre os pais das unidades 
de Parelheiros, residência e escola, 
e do Cambuci. 
Enviamos aos 
pais, através 
da agenda de 
comunicação, um 
formulário para 
ser preenchido 
e devolvido na 
própria agenda.
O número de 
respostas obtidas 
foi muito baixo. 
Nós atribuímos isto 
à época em que desencadeamos 
a pesquisa, muito próxima do 
início das férias. Por esta razão 
decidimos dar uma segunda 
oportunidade aos pais que não 
responderam porque a opinião 
dos pais é muito importante 
tanto para detectar pontos a 
serem esclarecidos como para 
corrigir eventuais falhas.
Observando os resultados 
apresentados é possível ver que 
todos os quesitos pesquisados 
foram bem avaliados, com 
destaque para o desenvolvimento 
dos assistidos que é percebido por 

86% dos respondentes.
Outro fator importante que pode ser 
observado e trabalhado por nós, é a 
participação dos pais na instituição, 
pois apesar de grande parte dos pais 

declararem que 
se sentem parte 
integrante da 
Associação, uma 
boa parte dos pais 
não quis responder 
ou declarou 
não se sentir 
fazendo parte da 
instituição. 
Os aspectos ligados 
à comunicação, 

apesar de também terem sido 
bem avaliados, ainda precisam 
ser melhorados segundo a ótica 
de alguns pais, para que assim, 
possam compreender melhor 
a metodologia que é utilizada 
no tratamento dos seus filhos 
e, a forma como a instituição 
funciona.

Avaliação de pais

“Ficam os associados da AMA - Associação de Amigos do Autista convocados, na forma do artigo 13 do Estatuto, a comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26/10/2017 às 19 horas ou em 2ª convocação às 19 horas e 30 minutos, em 
sua sede social a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleição dos membros da diretoria, do conselho fiscal e do conselho consultivo observados os artigos 8º e 15°, para o 
período de 01/01/2018 a 31/12/2019. 
2. Outros assuntos de interesse social;

IMPORTANTE:

 Os sócios que desejarem concorrer ao cargo de presidente deverão observar o disposto no artigo e 15° do estatuto, que assim 
dispõe:

A diretoria será integrada por associados efetivos que sejam, comprovadamente pais ou responsáveis, irmãos, tios e avós, absolu-
tamente capazes civilmente, de autistas atendidos pela AMA ou associado fundador. 

Para se candidatar a presidente da associação o sócio terá de atender aos requisitos das letras “A” ou “B” do item 1º do artigo 8°, além 
de ser pré-qualificado de forma irrecorrível pelo conselho consultivo:
a) tenha filho atendido pela AMA, ou
b) seja um dos sócios que participaram da fundação da associação.
A chapa completa deverá ser oficialmente apresentada até 26/09/2017.
Ressaltamos, devido à importância das matérias a serem tratadas, a necessidade do comparecimento do maior número de associa-
dos (pais) possíveis.

São Paulo, 28 de julho de 2.017.
Maria de Fátima da Silva Souza

           Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Como todos sabem, o mandato 
da diretoria da AMA é de dois anos e, 
portanto, o mandato da atual diretoria 
termina em 31 de dezembro deste ano.

A consciência do valor 
inerente a pertencermos 
todos nós juntos a uma 
associação de pais, é 
muito importante, diria 
até fundamental para o 
futuro de nossos filhos.
Convido todos a 
reservarem a data do 
próximo dia 26 de 
outubro, às 19 horas 
para participar deste 
importante evento de 
nossa associação que 
é a eleição da nova 
diretoria.

Eleições de 
Diretoria


