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Esta publicação tem por objetivo mostrar aos nossos associados, doadores 
e patrocinadores o trabalho que foi realizado em 2011, com os recursos obti-
dos pela Apabb, e informar sobre os números contábeis e financeiros.

O ano foi marcado pela quebra de recordes. A Apabb começou 2011 com 
8.584 associados ativos, superando a marca histórica de 8.255 alcançada em 
2000, e fechou o ano com 9.179 associados ativos. Comparado com 2010, 
houve um aumento de 595 associados. Outro recorde batido foi o de pesso-
as atendidas e de atendimentos. Esses números não teriam a mesma magni-
tude se não fossem acompanhados pela melhoria da qualidade dos serviços 
oferecidos, como o leitor poderá conferir em nossa prestação de contas.  

Esperamos que o Relatório consiga revelar a dimensão do trabalho realiza-
do pela Apabb em 2011.  Os frutos colhidos são resultado da busca incan-
sável pela excelência, como tão bem espelham as ações desenvolvidas no 
ano passado visando à modernização dos serviços, à profissionalização dos 
núcleos, à capacitação do corpo funcional e à reestruturação de ações e me-
todologias na área do Serviço Social e do Lazer e Esporte.  

Queremos registrar aqui nossos agradecimentos aos associados, doadores, 
patrocinadores, funcionários e voluntários que contribuíram para fortalecer 
a Apabb tornando suas ações em defesa dos direitos da pessoa com defici-
ência mais efetivas. 

Desde que foi criada há 24 anos, a Associação vem demonstrando que so-
nhos podem se transformar em realidade quando estão conectados aos an-
seios mais legítimos da coletividade. Ao longo de sua trajetória, a Apabb 
tem prestado contribuição significativa na luta pela inclusão social e melho-
ria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, por meio de seus progra-
mas e de suas iniciativas. Embora ainda existam grandes desafios a serem 
superados, temos certeza que estamos no caminho certo.
Boa leitura!

Colégio de Diretores
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normal 
é ser feliz! 

apoie essa ideia,
junte-se a nós
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Comecei a contribuir para a Apabb e 
tornei-me seu associado antes de 
Lucas nascer. Descobri sua existência 

em 1991, durante um treinamento do Banco, 
ao ver um cartaz da Associação num elevador. 
naquela época, somente São Paulo e Ceará 
tinham núcleos da Apabb. Em 1995, um gru-
po de funcionários liderados por Janete Es-
meraldo decidiu abrir um núcleo em Recife e 
eu me integrei à equipe. Após a sua funda-
ção, passei a fazer trabalho voluntário e, em 
1997, fui eleito delegado regional. Por um 
mandato, assumi a função de coordenador 
do núcleo e, por duas vezes,  fui diretor da 
Apabb, até me tornar presidente em 2009. 
Meu filho veio ao mundo em 1993. A primei-
ra experiência que Lucas me proporcionou 
foi a descoberta de que não controlamos 
nossa vida, nem o nosso destino. A segunda 
foi perceber que, se Deus o colocou em meu 
caminho, foi por que eu tinha uma missão a 
cumprir com ele e a sociedade. O trabalho que 
hoje faço em defesa do segmento das pesso-
as com deficiência é consequência das mu-
danças que ocorreram em minha vida.
Meu filho está com 19 anos. Ele estuda numa 
escola inclusiva desde os primeiros anos es-
colares e sempre participou de todas as ati-
vidades letivas. Além da escola, ele integrou 
vários projetos da Associação. Atualmente, 
faz parte do grupo maracatu Batuque Apabb. 
Respeitadas as suas limitações, ele é es-
perto e vive nos surpreendendo. Sempre o 
estimulamos para que desenvolvesse suas 
habilidades e fosse o mais independente 
possível. A autonomia é muito importan-
te para o futuro da pessoa com deficiência 
intelectual. Lucas gosta muito de música e 
curte sair à noite e viajar.

DiVERSiDADE TORnA 
O munDO mELhOR
O trabalho que hoje faço na 
Apabb é consequência das 
mudanças que ocorreram em 
minha vida com a chegada de 
Lucas. Meu filho me mostrou 
que eu tinha uma missão a 
cumprir com ele e a sociedade

Foto de capa: Amanda Pacheco Beck
Usuário Brian Oliveira Pereira, durante o Encontro de Famílias 
(Enfa) da Apabb Santa Catarina, no Hotel Estância Santo Ama-
ro, em Santo Amaro da Imperatriz, SC
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Roberto Tiné*

A maior lição que a Apabb me transmitiu foi a de 
me mostrar que a pessoa com deficiência neces-
sita apenas da ferramenta própria, que supra suas 
limitações, para participar da vida em sociedade, 
produzir, construir e ser feliz. Não existe deficiên-
cia que não possa ser vencida. Basta querer e lu-
tar. Para a pessoa com deficiência, vencer as bar-
reiras que impedem a acessibilidade é o mesmo 
que ser alfabetizado para as demais: abre as por-
tas, amplia os horizontes e liberta a imaginação.
Sonho com o dia em que a Apabb acabe. Quando 
esse momento chegar, não precisaremos de enti-
dades que defendam os direitos das pessoas com 
deficiência. Todos os direitos já estarão garanti-
dos. não teremos mais necessidade de incluir a 
pessoa com deficiência. Mas esse sonho ainda vai 
demorar bastante para se tornar realidade... 
Felizmente, a cada dia que passa, mais pes-
soas com deficiência 
conquistam seu espaço 
no mundo, o que leva a 
uma maior consciência 
da sociedade com rela-
ção à acessibilidade e à 
inclusão desse segmen-
to. Quando não se dis-
cutia o assunto, pouco 
se falava em direitos. 
Desde o momento em que a pessoa com de-
ficiência saiu de casa e foi para a rua, começou 
a lutar por seus direitos. As conquistas alcança-
das até agora são fruto da inclusão. E outras vi-
rão para se somarem às atuais!  Quando todas 
as barreiras que impedem a acessibilidade fo-
rem quebradas, cada um de nós terá a consci-
ência de que conviver com a diversidade torna 
o mundo melhor e a vida muito mais rica. 

(*) Roberto Tiné é presidente da Apabb

       A maior lição que a Apabb me 
transmitiu foi a de me mostrar que 
a pessoa com deficiência necessita 

apenas da ferramenta própria, 
que supra suas limitações, para 
participar da vida em sociedade



CRESCimEnTO E REnOVAçãO
O Colégio de Diretores da Apabb construiu o Plano Diretor de 2011 tendo 
por base o princípio de que todas as ações previstas no documento deve-
riam contribuir para o crescimento da Apabb

Ao traçar as metas de 2011 para a Apabb, nos-
so foco foi aumentar o número de associados 
ativos, projetos, usuários e atendimentos 
efetuados. Tudo isto aliado à melhoria do 
padrão dos serviços e tendo como principal 
objetivo a qualidade de vida da pessoa com 
deficiência e de suas famílias. 
Foram estabelecidas metas e desenvolvidas 
ações internas com o objetivo de desonerar 
os núcleos de tarefas que não fossem ligadas 
à atividade fim da Apabb, para que os profis-
sionais ficassem inteiramente comprometi-
dos com a excelência dos serviços oferecidos 
e o aumento da capacidade de atendimento.
Implantada no final de 2010, a Central de Re-
lacionamento retirou dos núcleos o trabalho 
de captação de novos associados, atualização 
de dados e recuperação dos que deixaram de 
contribuir, profissionalizando o contato com 
nossos associados e potenciais colaboradores.
A modernização da comunicação (veja página 
ao lado) permitiu à entidade conquistar novo 
patamar na relação com seus associados, do-
adores, parceiros, voluntários e colaborado-
res. Essa ação favorece a 
captação e manutenção de 
associados, uma vez que 
visa informar com proprie-
dade sobre o trabalho da 
Apabb, possibilitando que 
os colaboradores se sintam 
estimulados a contribuir. 
Ao mesmo tempo, a divul-
gação do nome da Associa-
ção estimula a captação de 
novos recursos e formação 
de parcerias.
Outra ação importante foi 
criação do Sistema inte-
grado de Gestão Empre-
sarial (Enterprise Resource 
Planning – ERP, na sigla em 
inglês), que permitiu maior 
controle do nosso banco 

de dados, descentralizando os registros, a 
manutenção e o controle de associados, a 
contabilidade, os recursos humanos e o pa-
trimônio. A integração desses módulos gerou 
ganho em escala, com benefício visível no 
trabalho dos núcleos.
Em 2011, continuamos com o projeto de pro-
fissionalização da gestão dos núcleos regio-
nais. introduzimos o cargo de supervisor de 
núcleo em minas Gerais. Sua função é ser o 
gestor da unidade.  A experiência nos núcleos 
que já contam com o profissional em seu qua-
dro mostra que a iniciativa representa muito 
mais do que o aumento do número de profis-
sionais. O desempenho dos núcleos que já fo-
ram contemplados é superior ao dos demais.
implantamos ainda a função de Técnico de 
Esporte e Lazer em minas Gerais, São Pau-
lo, Sergipe e no Paraná. Esse profissional é o 
gestor dos programas de esporte e de lazer 
e responsável pelo planejamento e condução 
dos projetos. Com as inovações introduzidas, 
os núcleos puderam focar em seus principais 
objetivos e superar as metas de crescimento. 
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há dois anos, a área de co-
municação da Apabb passa 
por uma grande moderni-
zação. A mudança começou 
em 2010, com a reformu-
lação gráfica e editorial do 
Jornal Apabb. no ano pas-
sado, o veículo deixou de ser 
quadrimestral e tornou-se 
trimestral, o que possibilitou 
à Associação noticiar suas 
ações com maior agilidade.
Voltado aos associados da 
entidade, o Jornal tem por 
objetivo contribuir para a  in-
clusão social da pessoa com 
deficiência e a derrubada das 
barreiras que impedem seu 
pleno desenvolvimento.
A nova linha editorial do jor-
nal busca valorizar assim o 
conhecimento e a experiên-
cia adquiridos pela Apabb, 
ao longo de sua trajetória, 
e  a posição da entidade em 
relação às políticas de de-
fesa dos direitos da pessoa 
com deficiência. 

novo site
Em janeiro de 2011, a Apabb 
lançou seu novo portal. 
A renovação levou a  um 
aumento substancial do 
número de acessos. no 
final do ano, o acesso ao 
site já havia crescido 50%. 
Fruto de uma análise cui-
dadosa, que contou com a 
contribuição da equipe de 
profissionais da Apabb, a 
reformulação do site pos-
sibilitou divulgar de forma 
objetiva e atraente os pro-

SinTOniA FINA
Para informar de maneira eficaz e dar maior visibili-
dade à sua atuação, a Associação introduziu diversas 
mudanças na área de comunicação, que abrangeram 
o Jornal Apabb, o site, o lançamento do Apabb news 
e a utilização sistemática das redes sociais

jetos desenvolvidos pela 
Associação e os fatos regio-
nais, nacionais e internacio-
nais ligados ao segmento.
A criação de um design 
mais funcional e a reorga-
nização do conteúdo foram 
as principais mudanças in-
troduzidas. Cada núcleo da 
Apabb, conta agora com 
espaço próprio para infor-
mar sobre seus programas, 
ações e eventos. 
Além de procurar aumentar 
a visibilidade da Apabb, o 
objetivo principal foi trans-
formar o site em referência 
para os que buscam infor-
mações na internet sobre 
assuntos relacionados à 
pessoa com deficiência, em 
áreas como política, saú-
de, lazer, esporte, cultura e 
comportamento.

Boletim eletrônico
O lançamento do Apabb 
news, também em janeiro 
de 2011, visou incrementar 
ainda mais a comunicação 
da Entidade com seu públi-
co. De periodicidade mensal, 
o boletim eletrônico serve de 
complemento ao jornal, no-
ticiando eventos da entida-
de e fatos significativos que 
ocorreram durante o mês, 
nos mais diversos campos.
Por ser uma ferramenta de co-
municação ágil, a newsletter 
contribui para estreitar o 
vínculo da Apabb com seus 
leitores e dar maior visibili-
dade à Entidade.

Paralelamente, a Apabb 
também ingressou na 
rede social. O Facebook 
e o Twitter são hoje duas 
importantes ferramentas 
utilizadas pela Apabb. 
Reunindo milhões de usu-
ários no mundo inteiro, 
essas redes transforma-
ram-se em instrumentos 
poderosos de comuni-
cação que possibilitam 
a cidadãos e organizações 
transmitir mensagens, opi-
nar sobre fatos do dia a dia 
e ter acesso a informações 
muitas vezes ignoradas pela 
grande mídia.

A newsletter foi lançada 
no início de 2011

A reformulação gráfica e editorial 
do Jornal começou em 2010
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O ano de 2011 foi promissor para a ex-
pansão das atividades do Serviço So-

cial.  Para poder aumentar o número de pes-
soas atendidas e atendimentos realizados, 
uma das ações foi solicitar que os núcleos 
propusessem iniciativas e que as mesmas 
fossem construídas em conjunto com todos 
os profissionais do núcleo, respeitando a es-
pecificidade de cada um daqueles núcleos. 
Outro ponto muito trabalhado foi a participa-
ção das assistentes sociais em fóruns, conse-
lhos, comissões permanentes, visando con-
tribuir para o desenvolvimento de iniciativas 
que favorecessem a vida das pessoas com 
deficiência e de seus familiares. A presença 
da Apabb em espaços diversos tem surtido 
bons efeitos. Além de permitir a divulgação 
dos serviços oferecidos, é possível aumentar 
a rede de contatos. A intensificação dessa 
ação tem levado a um aumento de assentos 
e direito a voto nesses órgãos e, consequen-
temente, a um maior reconhecimento social. 
As visitas a outras entidades e contatos fre-
quentes também passaram a ser mais efeti-
vos, o que contribuiu para dar maior visibili-
dade ao trabalho da Associação e estabelecer 
novas parcerias. Ao mesmo tempo, a divulga-
ção efetuada na rede socioassistencial, as reu-
niões de conselhos e de  grupos de trabalho, 
as conferências, os e-mails e o boca a boca das 
famílias ajudaram a reforçar o trabalho que 
vem sendo realizado pela Apabb.

Equipe engajada
A soma de esforços em torno de um objetivo 
comum tem levado a resultados bastante po-
sitivos. hoje, as assistentes sociais trabalham 
mais motivadas, participando de frequentes 
capacitações, para se atualizarem e melhora-
rem o desempenho em suas funções. Também 
buscam dar atendimento adequado a todos 
que as procuram, propondo e trocando expe-
riências com os demais colegas de profissão. 
Essa postura leva ao desenvolvimento de nú-
cleos mais engajados no objetivo de tornar a 

TEmPO DE COnQuiSTAS A GRAnDE RETOmADA
O ano de 2011 representou um divisor de águas para a área de Lazer 
e Esporte da Apabb, tanto no que se refere à expansão das ações 
quanto à visibilidade e à eficácia do trabalho desenvolvido

As ações implementadas pelo Serviço Social da Apabb, em 2011, foram 
fundamentais para alcançarmos resultados tão favoráveis, não somente 
em relação ao aumento da quantidade de usuário e de atendimentos, 
como também à qualidade dos serviços prestados Rosangela martins Rodrigues*

miriam Rodrigues Pinto*

As iniciativas de 2011 contribuíram deci-
sivamente para aumentar a quantidade 

de usuários e atendimentos e a qualidade de 
nosso trabalho. Dentre as mais importantes 
estão busca de maior visibilidade para a Asso-
ciação, a estruturação de projetos e a capaci-
tação da equipe de Esporte e Lazer. 
um dos exemplos de iniciativa que teve como 
principal objetivo mostrar o trabalho desenvol-
vido pela Associação foi nossa participação  no 
Encontro nacional de Recreação e Lazer, reali-
zado em setembro de 2011. Durante o Encon-
tro institucional do Terceiro Setor, promovido 
no evento, que abordou o tema Lazer e Susten-
tabilidade segundo as perspectivas do Terceiro 
Setor na Recreação e no Lazer, apresentamos as 
ações sustentáveis que a Apabb desenvolve no 
âmbito do lazer, o que propiciou a divulgação 
da Entidade para a comunidade acadêmica e 
científica e os profissionais da área.

Valorização do profissional
A Apabb incentiva a participação de sua equipe 
de esporte e lazer em eventos técnico-científi-
cos, para poder apresentar as experiências que 
estão sendo desenvolvidas. Ao mesmo tempo 
em que a iniciativa serve de estímulo aos pro-
fissionais, contribui também para o avanço da 
pesquisa científica e da prática reflexiva. É o 
caso da participação da técnica Vivianne Vanni 
de Sousa Dias Santos, do núcleo Pernambu-
co, em congressos da área, em 2011, nos quais 
apresentou o trabalho intitulado Programa de 
Lazer da Apabb: uma experiência de inclusão so-
cial das pessoas com deficiência. 
A formação continuada e o redirecionamento 
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Apabb referência no acolhimento da pessoa 
com deficiência e suas famílias. 
Foi possível também oferecer às famílias um 
serviço de qualidade e diferenciado, em relação 
ao de outras entidades e instituições, sejam elas 
da área da saúde ou da educação. A necessida-
de de trabalhar com as pessoas com deficiência 
e suas famílias  tem revelado o que o próprio 
sistema já concluiu, que a assistência social vai 
além do clientelismo e do assistencialismo. 

Atualmente, a associação tem se colocado di-
retamente dentro da política de assistência so-
cial, na modalidade de atendimento, ofertando 
serviços, projetos e programas de inclusão so-
cial que buscam trabalhar os vínculos familia-
res e comunitários. Percebe-se que a deman-
da surge naturalmente, da necessidade de os 
usuários encontrarem respostas e espaços de 
convivência, para seus dependentes e familia-
res, que consigam ir além do serviço oferecido 
pelas escolas, pela saúde, pelas empresas de 
turismo, pelo próprio serviço público.
O ano culminou com uma grande entrada de 
usuários nos programas e projetos, que ocorrem 
de forma continuada e permanente e respon-
dem diretamente à legislação do Sistema Úni-
co de Assistência Social (Suas), regulamenta-
da como Lei em 2011. Temos muito que fazer 
para aprimorar e progredir. Com certeza, o 
ano de 2012 irá suplantar o de 2011 na quanti-
dade e qualidade dos serviços prestados. 

(*) Miriam Rodrigues Pinto 
é coordenadora do Serviço Social

da ação dos técnicos de Esporte e de Lazer para 
serem gestores das áreas impulsionaram o 
crescimento dos projetos em número de locais 
e em qualidade. O objetivo foi fazer a Apabb se 
aproximar cada vez mais das necessidades e da 
localização do público, tornar a prática esporti-
va acessível e atender mais pessoas com defici-
ência em propostas inclusivas.
Em fevereiro, realizamos capacitação em Es-
porte Educacional – coordenada pelo instituto 
Esporte & Educação –, para os técnicos de Es-
porte, responsáveis pela gestão do Programa 
de Esporte em cada núcleo regional. O evento 
teve o patrocínio da Aliança do Brasil. Com a 
parceria, pudemos investir na formação de 
profissionais e ainda incrementar o projeto 
movimento, com a aquisição de materiais pe-
dagógicos e esportivos e camisetas para alu-
nos de nove núcleos regionais, o que permitiu 
uniformizar 600 participantes.
Em meados de novembro, promovemos o En-
contro de Técnicos de Lazer para implemen-
tação do projeto Acampamento inclusivo. O 
evento foi patrocinado pela Bancorbrás.

O papel das parcerias
Vale destacar também as parceiras com univer-
sidades. Com elas foi possível impulsionar os 
programas, especialmente o Projeto movimen-
to, os intercâmbios com professores e universi-
tários e os projetos de extensão universitária. 
Outras parcerias essenciais para o desenvol-
vimento de nossas ações são as que a Apabb 
mantém com entidades, instituições, empresas, 
grupos e profissionais. A Associação Atlética do 
Banco do Brasil (AABB), por exemplo, é uma par-
ceira que abre as portas para desenvolvimento 
de várias atividades durante o ano, em localida-
des brasileiras onde a Entidade tem seus núcleos 
regionais. Em 2011, avançamos nessa parceria 
ao obter das AABBs o compromisso de sediarem 
o Projeto movimento, que está no pleito da Lei 
de  incentivo ao Esporte. no núcleo de niterói 
(RJ), por exemplo, o projeto já está implantado.

(*) Rosangela Martins Rodrigues é coordenadora 
de Esporte e Lazer



10 11

RE
LA

TÓ
RI

O 
A

nu
al

 2
01

1

PA
RC

EI
RO

S

Núcleo Bahia
• Banco do Brasil 
•  Escola Espaço Via Ponte 
•  Comitê para Democratização 
da informática (CDi) 
•  Escola Alcance 
•  Cassi-BA 
•  Fenabb
•  AABB-Salvador 
•  Centro de Educação Especial 
da Bahia (Ceeba)
•  RNB - Viagens e Turismo 
•  Marinha - Comando do 2º Distri-
to naval da marinha (Voluntárias 
Cisne Branco) 
•  Apae-Salvador
•  Caea 
•  Ion 
•  Banda Entre no Xote
•  Cocas
•  Mag Tecidos

Núcleo Distrito Federal
•  Anabb
•  Cooperforte
•  Casa do Pão
•  Academia de Tênis José Farani
•  Unidas
•  Fenabb
•  Cesas
•  Seguro Ouro Vida 
•  Banco do Brasil
•  AABB-Brasília
•  Cetefe
•  Ateliê das Meninas
• Assoc. Educ. Esporte dos Porta-
dores de necessidades Especiais 
e Amigos (Aeep)
•  Sesc
•  Núcleo Brasília de Vela Adaptada
•  Bancorbrás Cultural
•  OAB
•  CCBB-DF

Núcleo Espírito Santo
•  Vitória Down
•  Centro de Referência para Pessoa 
com Deficiência (CRPD)
•  AABB-Vitória
•  Fenabb

Núcleo Goiás
•  Superintendência Estadual 

do Banco do Brasil
•  AABB-GO
•  Fenabb
•  Afago
•  Cassi-GO
•  Gepes
•  Associação Servos de Deus
•  Instituto de Informática da UFG
• Associação dos Funcionários do 
Fisco do Estado de Goiás (Affego)  
•  Clínica Idef - Psicóloga Vera 
•  Lúcia Morselli
•  Associação Espírita Casa 
do Boiadeiro (AECB)
•  O Boticário
•  Brasil Telecom (Oi)
•  Candeeiro Churrascaria 
e Pizzaria
•  Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás
•  Gerência de Ensino Especial da 
Secretaria Estadual de Educação
•  Radio Vinha FM
•  Di Roma Park
•  Grupo de Dança Venâncio 
e Pollyana
•  Gecoi - GO

Núcleo Minas Gerais
•  AABB-Belo Horizonte
•  AAFBB
•  Anabb
•  Advogado Dr. Eduardo Morais
•  Apae 
•  Associação de Pais e Amigos 
de Pessoas Especiais (Apape)
•  Arte Favela 
•  Associação Crespúsculo
• Banco do Brasil: Superintendên-
cia Estadual de Varejo e Governo 
de mG
•  Escola Municipal Santo Antônio
•  Gepes-Belo Horizonte (Gestão 
de Pessoas)
•  CSL-Banco do Brasil 
•  Equipe de Comunicação e 
•  Autodesenvolvimento (Ecoa)
• Coordenadoria de Apoio e Assis-
tência à Pessoa Deficiente (Caade)
• Coordenação de Apoio e Assis-
tência a Pessoa Portadora de Defi-
ciência de Bh (Caappd-Bh)
•  Câmara Municipal de Belo 
horizonte 

•  Cassi BH
• Cia. Bancorbrás de Administra-
ção e negócios
• Conselho Municipal de Assistên-
cia Social (CmAS)
• Conselho Municipal de Pessoas 
com Deficiência de BH  
•  Cooperforte BH
• Escola Comumviver
• Centro Integrado de Atendimen-
to Psicopedagógico (Ciap)
• Clínica Freud Cidadão
• Comitê Solidariedade e Cidada-
nia dos Funcionários do Banco do 
Brasil-Bh
• Fundação Dom Bosco
• Naera
• Núcleo de Assistência Caminhos 
para Jesus
• Prefeitura da Belo Horizonte - 
Espaço e Cidadania 
• PUC-MG – Núcleo Sociedade 
inclusiva
• Ritz do Brasil S.A
• Diretoria de Promoção e Respon-
sabilidade Social/Sedese
• Universidade Salgado de Oliveira 
Bh – universo
• Gerência Regional de Apoio ao 
Comércio Exterior - núbia Durães
• Mário Caça e Pesca
• Projeto de Mercado de Trabalho 
inclusivo (Prometi)
• Serviço de Proteção Social 
à Pessoa com Deficiência
• Programa de Educação Previ-
denciária do inSS de Belo hori-
zonte (PEP)
• Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (Conped)

Núcleo Paraná
• Bigarella  Serviços de Postagem 
Ltda.
• Editora Interage Ltda.
• AABB-Curitiba
• GST Estacionamento Ltda.
•Irmãos Manosso Lanchonete 
Ltda.
• Favo e Mel
• Confeitaria Saint’Paul
• Prefeitura Municipal de Curitiba
• Fundação de Ação Social Boa Vista

FAzEnDO A DiFEREnçA
Veja as instituições que contribuíram em 2011 para a Apabb colocar em 
prática projetos voltados às pessoas com deficiência e suas famílias. Por 
meio dessas parcerias cada um dos seus núcleos regionais puderam fazer 
a diferença e atuar  de forma mais efetiva em suas localidades
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• Fenabb
• Antonio de Araújo
• Adilsom Conforto
• Papo Furado Butiquim
Luis melo
• Restaurante Du Chef 
• Centro de Natação Gowyll Ltda.
• Nostra Acqua Comércio 
de Água mineral Ltda.
• CRS Comércio de Equipamento 
e Componente Eletrônicos Ltda. 
• Mimoll Brinquedos e Pape-
laria Ltda. 

Núcleo Pernambuco
• AABB-Recife 
• Banco do Brasil 
• UFPE 
• Gepes Recife 
• Fenabb
• Sindicato dos Bancários 
• Faculdade Mauricio 
de nassau 
• Superintendência Estadual 
da Pessoa com Deficiência 
(Sead)
• Secretaria de Direitos Humanos
e Segurança Cidadã
• Instituto Amigos da Rua
• Sociedade Pestalozzi 
• Cine Rosa e Silva
• Catamaran Tours
• INSS 
• Escritório de Advocacia Vilar 
e Gonçalves Advogados

Núcleo Rio de Janeiro
• AABB Piratininga
• AABB-São Francisco 
(niterói)
• AABB-Tijuca
• AAFBB
• Argilando
• Ascom Previ
• Barcas S/A
• Cassi
• CCBB-RJ 
• Cidade do Samba
• Comdef-Rio
• Conade
• Feira de Tradições Nordestinas
• Fenabb
• Grupo Trigo
• Hotel Farol – Ilha de Paquetá
• Jardim Botânico
• Marcos Bike Serviços Ltda./
ilha de Paquetá
• Museu Histórico Nacional
• Superintendência Estadual do 
Banco do Brasil (nucom)
• Pensão meu Cantinho
• Pérola da Guanabara Turismo 

Ltda. / ilha de Paquetá
• Prédio Carj - Administração CSL- 
Banco do Brasil - Andaraí
• Restaurante Belo Verde
• Sólazer

Núcleo Rio Grande 
do Norte
• Nutrivida
• Gacc Natal 
• Adote
• CRI
• Apaarn
• Apae Natal
• Nae
• Afabb
• Cassi
• UFRN
• UNP
• Fatern
• Associação Síndrome 
de Down do Rn
• Gespes Natal
• Anab
• Petrobras
• Cosern
• Assembleia Legislativa 
do Rn
• Senai 
• Senac 
• Seturn
• Coede 
• Base Aérea de Parnamirim
• AABB-Natal
• Assejufrn
• Atar Locações
• Projeto Barco Escola
• Boto Rosa Clube
• Cast
• Cinemark
• Grupo Gira Dança
• KLP Turismo
• Parque das Dunas
• Complexo Turístico Praias Belas
• Academia da Dança Evidence

Núcleo Rio Grande 
do Sul
• AABB
• Cooperforte
• Anabb
• Fenabb
• Banco do Brasil
• Centro de Preparação de Ofi-
ciais da Reserva (CPOR)
• Escola de Natação Professor 
mauri Fonseca
• Lagoa Azul Sociedade de Na-
tação Ltda.
• Caburé Seguros
• Extremo Sul Operadora 
de Turismo

• Souza Piber Comércio e Servi-
ços Ltda.
• WR Distribuidora e Comércio 
de Brindes Ltda.
• Casa de Carnes Santo Ange-
lo Ltda.

Núcleo Santa Catarina
• Academia I Can Gym
• Universidade Federal de San-
ta Catarina (uFSC)
• Universidade do Estado de 
Santa Catarina (udesc)
• Associação Catarinense de Es-
portes Adaptados (Acesa)
• Fundação Municipal de Espor-
te e Lazer de São José
• Carioca Calçados
• Arco-íris Piscinas
• Apae de Florianópolis
• Atletas da Natureza
• AABB-Florianópolis
• Fenabb
• Apae São José
• Apae Santo Amaro
• Apae Biguaçu
• Apae Penha/Beto Carrero
• Boliche Pinguim
• Lagoa Iate Clube (LIC)
• Parque Aquático Recanto do Sol
• Pizzaria Quatro Queijos
• Sesc-SC
• Cinesystem-Florianópolis
• Estância Santo Amaro
• Pousada Cascata das 
Bromélias
• Ativa Rafting
• AMA Florianópolis
• Campeche Surf School
• LazerTur
• Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (iFSC)
• Fundação Catarinense de Edu-
cação Especial (FCEE)
• Prefeitura Municipal de São 
José – Secretaria municipal 
de Educação
• CSO e CSL Curitiba Plataforma 
Florianópolis do Banco do Brasil
• 1º Batalhão do Corpo de Bom-
beiro militar de Santa Catarina
• Fundação Municipal de Espor-
te de Florianópolis
• Escola Técnica Advance
• Centro de Integração Empre-
sa Escola – Ciee
• Diretoria Regional 
dos Correios
• Bem-Estar Familiar no Brasil 
(Bemfam)
• Posto Avançado das Saracu-
ras/Refúgio dos Jacarés

• Sesi
• Fundação Municipal de Cultu-
ra e Turismo de São José
• Associação Brasileira de Re-
cursos humanos (ABRh)
• Programa Besc Clube do Ban-
co do Brasil

Núcleo São Paulo
• Centro Cultural Banco do Brasil
• Previ
• Cassi
• Rede Entre Amigos
• EACH USP Leste
• Satélite Esporte Clube
• Afabb
• AABB-São Paulo
• Banco do Brasil
• Segasp
• Baby Barioni

Núcleo Sergipe
• Viação Progresso
• Viação Vitória
• Studio Juliano Oliveira
• Cotinguiba Esporte Clube
• hotel Águas do Velho Chico
• universidade Federal 
de Sergipe (uFS)
• Casa do Contentamento 
• Cinemark
• Game Station
• Oceanário
•Associação dos Empregados 
da Embrapa em Sergipe 
(Aeese)
• Doceria Festa Fácil
• Doceria Baviera haus
• Sorveteria Vi Sabor
• Sorveteria Paraty
• DJ Boby
• Cantor Paulo Lobo
• Quadrilha Junina Luiz Gonzaga
• Quadrilha Junina unidos 
em Asa Branca
• AABB-Aracaju
• Fenabb
• Renovar
• O Boticário
• Blosson Ville
• Via Bela Boutique
• multiótica
• Distribuidora de Lentes Visual
• Arte Pintada
• Renata Conection
• multServ
• Senac
• SmTT
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metas para 2012
As metas para 2012 concentram-se na 

profissionalização da gestão, na mo-
dernização da administração e no cresci-
mento de receita para que a Apabb possa 
cumprir seus compromissos e desenvolver 
com eficácia os seus programas.
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aConcluir a profissionalização da 
gestão da Apabb em todos os núcleos, 
com a criação do cargo de supervisor 

aConcluir a instituição da função de 
técnico de lazer e esporte em todos os 
núcleos, no lugar de prestador de serviço

aDar continuidade ao projeto de 
modernização da administração da 
Apabb visando ao incremento das 
atividades dos núcleos regionais 

aBuscar o aumento contínuo do 

número de associados com o objetivo 
de gerar recursos que garantam a ma-
nutenção de núcleos capacitados para 
atender as demandas sociais e desen-
volver os projetos 

aAtrair novos patrocínios, doações e 
convênios que possibilitem a ampliação 
e o fortalecimento da atuação da Asso-
ciação na sociedade

aEstimular o desenvolvimento con-
junto dos núcleos

aContinuar crescendo, sem afetar a 
qualidade dos serviços oferecidos

aConcentrar esforços para elevar o vo-
lume de receitas, com o objetivo de cum-
prir o orçamento previsto para o ano

aFortalecer o Programa de Voluntariado

CRESCE A PARTiCiPAçãO da Apabb em Conselhos
Visando contribuir na deliberação e execução de políticas públicas, a Apabb participou em 2011 
de 63 órgãos de representação social. Comparada a de 2010, essa participação cresceu 33%. Por 
meio de seus núcleos regionais, a Associação pôde fortalecer  sua presença na sociedade ao jun-
tar sua voz às de outras entidades que também lutam pelos direitos da pessoa com deficiência.
A Apabb marcou presença em conselhos, comissões, fóruns que deliberam e colocam em prá-
tica as políticas públicas pleiteadas pela sociedade. A atuação da Associação possibilitou a am-
pliação da rede de contato e a consolidação de seu nome como entidade de assistência social, 
conferindo maior visibilidade ao trabalho que vem realizando.
Veja, abaixo, em que conselhos a Apabb tem assento, certificado ou participa como ouvinte.

Bahia
- Comissão Civil de 
Acessibilidade
- utilidade Pública municipal
- Conselho municipal de 
Assistência Social
- Conselho de usuários da Cassi

Ceará
- Conselho municipal de 
Assistência Social (CmAS)
- Conselho municipal de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (Comdica)
- Conselho de usuário da 
Cassi

Distrito Federal
- Conselho de usuários da Cassi
- Fórum Permanente de 
Apoio e Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
do DF e Entorno – Faped 

Espírito Santo
- Conselho de usuários da 
Cassi
- Conselho municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Vitória
- Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência 

Goiás
- Conselho Estadual de 
Assistência Social
- Conselho municipal de 
Assistência Social
- Conselho Estadual dos 
Direitos do Deficiente
- Conselho de usuários da Cassi

- Comitê Gestor Cidade 
Acessível
Minas Gerais
- Conselho municipal de 
Assistência Social 
- Conselho municipal da Pes-
soa com Deficiência de Belo 
horizonte
- Conselho Estadual de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência
- Conselho de usuários da 
Cassi

Paraná
- Conselho municipal de 
Assistência Social 
- Conselho municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – Comtiba
- Forum de Entidades para a 
Pessoa com Deficiência
- Conselho municipal da 
Pessoa com Deficiência
- Conselho de usuários da 
Cassi

Pernambuco
- Conselho municipal de 
Assistência Social (CmAS)
- Conselho de usuários 
da Cassi
- Conselho Estadual de Apoio 
à Pessoa com Deficiência
- Conselho municipal de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Recife-Comud
- Comissão de normas e 
Fiscalização - CmAS

Rio de Janeiro
- Conselho municipal de 

Assistência Social 
- Conselho Estadual de 
Assistência Social
- Conselho Estadual para 
Política de integração da 
Pessoa com Deficiência
- Conselho municipal de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência
- Conselho de usuários da 
Cassi
- Comissão Especial –Viii 
Conferência de Assistência 
Social – Ceas
- Comissão de Fundos - Ceas
- Comissão de Esporte e 
Cultura – Cepde
- Comissão Especial de 
Eventos – Copde
- Comissão Especial para 
Alteração do Regimento 
interno – Cepde
- Comissão de Apoio à 
Família-Cepde
- Comissão Especial de 
Eventos – Comdef
 - Comissão de Carnaval – 
Comdef
-Comissão de Educação – 
Comdef
- Comissão municipal de 
Acompanhamento do Con-
selho municipal da Criança e 
Adolescente
- Comissão de Trabalho - 
Comdef

Rio Grande do Norte
- Conselho Estadual dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência
- Conselho de usuários da Cassi

Rio Grande do Sul
- Conselho municipal de 
Assistência Social
- Conselho municipal da 
Criança e do Adolescente
- Conselho Regional de 
Assistência Social

Santa Catarina
- Conselho municipal de 
Assistência Social
- Conselho Estadual de 
Assistência Social
- Conselho de usuários 
da Cassi
- utilidade Pública municipal
- utilidade Pública Estadual

São Paulo
- Conselho municipal da 
Pessoa com Deficiência-GT 
entidades
- Conselho de usuários 
da Cassi
- Comissão da Pessoa com 
Deficiência-Rebrates
- utilidade Pública municipal

Sergipe
- Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência
- Conselho municipal em 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência
- Conselho de usuários 
da Cassi
- utilidade Pública Estadual 

Sede
- Conade
- utilidade Pública Federal

Certificados e Participações nos Conselhos

12 13
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Ações&projetos

O programa é voltado ao atendimento, acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento in-
dividual, familiar e em grupo. Diversos projetos e ações compõem esse programa, que visa difundir conhe-
cimentos e contribuir para a inclusão social e qualidade de vida da pessoa com deficiência e de sua família

Atenção às Famílias e às Pessoas com Deficiência

Oficina de Arte

Centro de Convivência: desfile de carnavalRE
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9  Atendimento Básico 
A Apabb atende familiares, pessoas com 
deficiência, profissionais, estudantes, 
voluntários e o público interessado em 
questões relacionadas à área de defici-
ência. O atendimento básico também 
atua no sentido de que as pessoas com 
deficiência e familiares tenham acesso a 
seus direitos.

9  Visitas domiciliares 
Acontecem sempre que necessário, de acor-
do com as demandas trazidas pelos familia-
res. Os objetivos vão desde a formação de 
vínculo com a instituição até a mediação de 
conflitos familiares. 

9  Cadastro de recursos e de usuários
Tem por objetivo buscar parceiros e pro-
fissionais para atuar e apoiar as atividades 

importante na convivência familiar, es-
treitamento de relações e compreensão 
não só de uma determinada deficiência, 
mas de um conjunto delas.

9  Caminhando com as Escolas
Contribui para o desenvolvimento social, 
afetivo e cognitivo do aluno com deficiência 
e para sua interação com a escola, a família 
e a comunidade, possibilitando o desenvol-
vimento de um processo educativo partici-
pativo, solidário e menos excludente. Com 
o apoio socioeducativo oferecido pelo pro-
jeto, os pais encontram maneiras de lidar 
com as questões relacionadas à educação e 
à interação de seus filhos no ambiente es-
colar, enquanto os profissionais das escolas 
percebem a necessidade de buscar formas 
de atender às necessidades desse aluno. 

9  Tratamento diferenciado na Saúde
A ação é voltada ao público que tem dificul-
dade de acesso a alguns tipos de tratamento, 
em áreas como as de fonoaudiologia, fisio-
terapia, psicologia e neurologia. Por meio de 
parcerias com profissionais e clínicas e da as-

voltadas às pessoas com deficiências. O 
cadastro de usuários permite informar so-
bre os serviços prestados e a programação 
de eventos.

9  Bem Viver Cassi
A ação é realizada em parceria com a Cassi, 
graças ao acordo de cooperação técnica fir-
mado entre as duas instituições, com o ob-
jetivo de levar às famílias assuntos diversos 
relacionados à pessoa com deficiência.

9  Grupo de Apoio às Famílias
O projeto permite aos participantes tro-
car informações e se atualizar sobre direi-
tos, tratamentos, recursos e programas 
voltados às pessoas com deficiência. Os 
encontros proporcionam aos pais mo-
mentos de aproximação entre si e com a 
Apabb. A ação tem desempenhado papel 

sinatura de termos de compromisso, os usu-
ários têm acesso a serviços diferenciados de 
saúde, pagando preços bem menores do que 
os cobrados usualmente pelo mercado. 

9  Várias Formas de Expressão
O projeto abrange uma série de oficinas 
que trabalham com várias linguagens ar-
tísticas.  A ação busca a inclusão social, a 
elevação da autoestima, a autonomia, o 
estímulo das potencialidades, a comunica-
ção, a socialização e o exercício da cidada-
nia. Fazem parte do projeto, as oficinas de 
maracatu, Dança, Arte e  musicoterapia. 

9  Centro de Convivência
Aberto a pessoas com deficiência, seus fa-
miliares e integrantes da comunidade, o 
projeto visa estimular o aprendizado, a afe-
tividade e a convivência em grupo.  Ativida-
des educativas e ocupacionais, compostas 
por oficinas pedagógicas, culturais e de ca-
pacitação para o trabalho, integram o proje-
to, que ainda proporciona o usufruto de es-
paços públicos e a participação em eventos 
socioculturais, de lazer e de recreação.

14 15
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no mercado de trabalho, além da organização de debates, palestras, seminários e treinamentos 

para profissionais, estudantes, entidades e a comunidade em geral

O programa busca facilitar o acesso da pessoa com deficiência aos bens culturais das cidades. São promo-
vidos passeios a museus, cinemas, bibliotecas, galerias, entre outras possibilidades de usufruto do espa-
ço urbano. A Apabb também realiza acampamentos, colônia de férias, discoteca e encontro de famílias

LazerCapacitação e Qualificação Profissional
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9  Ciclo de palestras
O projeto busca formar profissionais e infor-
mar o público e a comunidade sobre temas 
relacionados às pessoas com deficiência e 
questões da atualidade, como lei de cotas, 
educação inclusiva, entre outros assuntos. 

9  Superação
O objetivo do Projeto Superação é a inclu-
são digital de pessoas com e sem deficiência 
por meio de cursos de iniciação à informáti-
ca, para sua profissionalização e inserção no 
mercado de trabalho. A iniciativa propor-
ciona mudanças na aprendizagem, no com-
portamento, na percepção da realidade, na 
perspectiva de futuro e, principalmente, na 

Ações&projetos

Ações&projetos

interação social dos participantes, que po-
dem vivenciar situações novas e adquirir co-
nhecimentos básicos em informática.

9  Empregabilidade
O projeto busca desenvolver a capacidade 
produtiva da pessoa com deficiência visan-
do prepará-la para a vida profissional. É fei-
to ainda um trabalho com as empresas para 
que possam desenvolver a acessibilidade 
atitudinal, arquitetônica e instrumental. A 
Apabb acompanha todo o processo, desde 
a busca de parcerias com organizações e 
empresas que oferecem a capacitação, até 
a inserção desse usuário no mercado e sua 
adaptação ao ambiente de trabalho.

museus, shows, restaurantes, clubes, parques, 
sítios, praias, estádios, hotéis, trilhas, etc. Ao 
mesmo tempo em que a pessoa com defici-
ência descobre e conquista espaços no entor-
no social, ao ocupá-los, ela também provoca 
transformações arquitetônicas e culturais. 

9  Discoteca
Para fortalecer a independência, a confiança 
e o convívio social da pessoa com deficiência, 
a Apabb promove o Projeto Discoteca. A ação 
propicia a expressão em público, por meio da 
música e da dança, e a interação social. A ini-
ciativa favorece ainda a aproximação das fa-
mílias com os profissionais da Apabb. 

9  Encontro de Famílias
De forma prazerosa e descontraída, o projeto 
mobiliza as famílias para se tornarem o centro 
de uma iniciativa que promove o acolhimen-
to e a comunhão social, por meio do lazer, da 
brincadeira, dos jogos, da confraternização 
em grupo, do encontro. O objetivo da ação é 
a troca de experiências, o fortalecimento de 
laços afetivos e a aproximação com a Apabb.

9  Acampamento e Colônia de Férias
Os projetos abrangem viagens e passeios a 
locais próximos à natureza ou a espaços di-
ferentes do ambiente cotidiano, no período 
das férias, com profissionais capacitados e 
sem a presença de familiares. O objetivo é 
possibilitar momentos de diversão, integra-
ção e qualidade de vida, assim como aces-
so aos bens culturais e naturais, interação 
com o grupo, independência e fruição com 
o meio circundante.

9  Caminhar
Desenvolvido em parceria com a Associa-
ção Atlética Banco do Brasil (AABB), o pro-
jeto Caminhar visa promover a inclusão e o 
atendimento de frequentadores com defi-
ciência de AABBs, por meio de atividades 
de recreação, permitindo a integração com 
os demais associados. 

9  Passeio
O projeto explora os espaços e equipamentos 
públicos e as atividades oferecidas pela cida-
de, como pontos turísticos, cinemas, teatros, 

Projeto Superação: entrega de certificado

Encontro de Famílias
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O programa favorece a ação inclusiva da pessoa com deficiência para que esta atinja o pleno desen-
volvimento físico e social no usufruto dos seus direitos. A prática educacional do esporte compreende 
atividades físicas e esportivas que valorizam o gosto pelos esportes e a sociabilização, sem estimular 

a hipercompetitividade e considerando, sobretudo, a potencialidade de cada participante

Esporte

Programa de Voluntariado
A União faz a força!
A Apabb é uma entidade formada por cidadãos que contribuem com seu trabalho e sua dedicação para 
a construção de uma sociedade mais digna, justa e solidária. O Programa possibilita à Associação dispor 
de um corpo de voluntários qualificado e preparado para dar continuidade às ações e aos projetos de-
senvolvidos pelos seus núcleos regionais. 
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9  Movimento
A ação busca a participação interativa e a 
educação, priorizando objetivos de apren-
dizagem voltados ao desenvolvimento 
motor e esportivo e de ampliação da au-
tonomia nas atividades da vida diária e na 
cultura esportiva. O projeto oferece aos alu-
nos um amplo universo de jogos, esportes, 
ginástica, dança, luta e todas as iniciativas 
que promovam o desenvolvimento integral 
do ser humano, sem especializá-lo. 

Ações&projetos

9  Eventos Esportivos
incluem campeonatos, torneios, festivais e 
apresentações, com foco no esporte parti-
cipativo. O principal objetivo é proporcionar 
aos alunos vivências socioafetivas, assim 
como despertar potencialidades. Ao serem 
estimulados para a aprendizagem de regras, 
os participantes fixam condutas técnicas e 
sociais. Os eventos favorecem também o 
contato com o entorno comunitário e a uti-
lização dos espaços esportivos das cidades.
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AEm 2011, a Apabb conseguiu quebrar vários recordes. Os números atestam que 

as mudanças introduzidas foram benéficas e a meta de crescimento foi superada

AnO DE RECORDES

A Associação começou 2011 com 8.584 asso-
ciados ativos, superando a marca histórica de 
8.255 associados registrada em 2000. E não 
parou por aí. A Central de Relacionamentos 
trabalhou incansavelmente para superar es-
ses números, e a Apabb fechou o ano com 
9.179 associados ativos, o que representa 

um crescimento líquido de 595 associados. 
Se levarmos em conta que, no final de 2009, 
a Entidade registrou seu pior desempenho, 
com 6.976 associados ativos, em dois anos 
a Apabb conseguiu conquistar, 2.203 novos 
associados, invertendo a linha descendente 
verificada desde 2000. 

9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500

7.442

8.255 8.118 8.094 7.961 7.964 7.886
7.386 7.220 7.126 6.976

8.584
9.179
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Durante 2011, nossa gestão realizou 1.025 
projetos, vinculados aos cinco programas da 
Apabb, que favoreceram 25.339 usuários, em 
73.745 atendimentos. Em número de pes-
soas atendidas, o crescimento foi de 29%, 
comparado ao ano anterior; com relação aos 

atendimentos efetuados, o aumento chegou 
a 16%, também tendo por referência 2010. 
Os números de pessoas atendidas e aten-
dimentos efetuados, observados em 2011, 
são inéditos, o que significa mais um recorde 
conquistado pela Apabb!

Usuários Atendimentos

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

2011

2010

2009

2008
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2006

2005

2004

25.339

21.339

16.064

17.456

18.740

24.232

23.461

24.109 46.181

40.692

56.871

60.589

62.216

72.839

59.529

73.745

usuários atendidos
Das 25.339 pessoas que foram atendidas nos núcleos da Apabb, 39% são associados e 61% 
não associados. Com relação à deficiência, 44% são pessoas sem deficiência e 56%, pessoas 
com deficiência. As pessoas sem deficiência atendidas na Apabb são familiares, profissio-
nais, estudantes e pessoas diversas que buscam informações relacionadas ao universo do 
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Pessoa sem 
deficiência

Pessoa com
deficiência

44%

56%

Não 
associados

61%

Associados

39%

Comunidade
93%

BB Efetivo -
Dependente

BB 
Colaborador

6%

1%

Agrupando as pessoas atendidas nos cinco pro-
gramas da Associação, verificamos que 44% 
foram atendidas nos projetos do Programa de 
Atenção às Famílias, vinculado ao Serviço Social; 
o Programa de Lazer respondeu por 31% dos 
usuários atendidos e o Programa de Esportes, 
por 9%. Já o Programa de Qualificação e Capa-
citação Profissional foi responsável por 10% das 
pessoas atendidas. O Programa de Voluntariado 
e os eventos de captação de recursos responde-
ram por 6% dos usuários atendidos.

Programa  
de Atenção 
às Famílias

Programa
de Lazer

Programa
de Esportes44%
9%

Programa de Qualific. 
e Cap. Profissional

Eventos de captação 
de recursos

Programa de
Voluntariado

10%
4%

2%

31%

segmento, como projetos da Apabb, diagnós-
ticos, tratamentos, legislação, direitos e bene-
fícios, recursos da comunidade, dentre outras 
demandas. Vale a pena destacar que nossos 
projetos são inclusivos e deles também partici-
pam pessoas sem deficiência.
A penetração da Apabb na comunidade vem 
crescendo ano a ano. Em 2010, os usuários não 
associados correspondiam a 58% e em 2011 o 
índice subiu para 61%. Os usuários da comu-
nidade, que representavam 92% do total em 
2010, e passaram para 93% em 2011.

Ao agrupar os dados dos usuários atendidos nos núcleos nos últimos três anos, verificamos 
que, dos 14 núcleos, 13 deles tiveram crescimento no período. Apenas o Núcleo Regional 
Ceará apresentou número inferior aos de 2009 e 2010.

2009 2010 2011
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2.000
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0
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Atendimentos efetuados
Em 2011, foi registrado um total de 73.745 atendimentos, superior em 16% ao que foi observado 
em 2010, quando fizemos 63.598 atendimentos. Nos projetos e eventos, esses atendimentos 
somaram 65.572. Houve um total de 8.173 atendimentos básicos, efetuados pelo Serviço Social. 
nos dois itens ocorreu aumento em relação ao ano anterior.

70.000

6.846 8.173

56.752
65.572

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

2010 2011

Atendimentos básicos Nos projetos e eventos

O atendimento básico do serviço social cresceu 19% comparado a 2010, passando de 6.846 
para 8.173 atendimentos em 2011. Observando o atendimento básico do serviço social, veri-
ficamos que houve crescimento nos principais itens, mostrando o aumento do nível de qua-
lidade desse atendimento. O foco do Programa de Atenção às Famílias, em 2011, foi a busca 
da excelência e o atendimento integral às famílias.
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2011

2010
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Nos projetos e eventos
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No domicílio

Por telefone

No Núcleo

Com relação à característica dos atendimentos básicos, houve aumento em relação a 2010 de 
146% (pessoas com deficiência) e de 25% (famílias). Pessoas com deficiência e suas famílias foram 
o foco principal do serviço social da Apabb em 2011.
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Com relação à classificação das deficiências, os dados do atendimento básico mostram que 
a Apabb continua contemplando todas as deficiências. Esta característica se repete nos 
demais programas da Apabb.

2011

2010

Sem deficiência

Múltiplas deficiências

Outras deficiências

Distúrbio mental

Visual
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Física

Intelectual
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224
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210
52
61
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2.824

Os atendimentos básicos efetuados pelo serviço social geraram 9.332 solicitações, pedidos de informa-
ções e demandas. As maiores demandas foram informações sobre projetos da Apabb, que registraram 
um crescimento de 54%  em relação ao ano anterior, e orientações e encaminhamentos, com aumento 
de 35%. Os maiores crescimentos, em relação a 2010, deram-se em informações sobre a Previ (400%), 
elaboração de estudo socioeconômico (169%), elaboração de prontuários (121%) e realização de visita 
domiciliar (101%). Mais uma vez os números atestam a busca do Serviço Social pela eficiência.

Outras não relacionadas
Realização de visita hospitalar
Realização de visita domiciliar

Solicitação de textos e pesquisa
Elaboração de prontuário

Elaboração de estudo socioeconômico 
Orientação e encaminhamento

Informação sobre legislação

Indicação de recursos 
Captação de novos associados

Diagnósticos e tratamentos

Informação sobre projetos da Apabb
Informação sobre Previ
Informação sobre Cassi

Informação sobre Apabb

Informação sobre direitos e benefícios

Informação sobre o mercado de trabalho

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2010

2009

3.648

410

73

23

68

65

99

4

213

374

126

128

2.165

1.072

358

259

1.403

22 23



24

RE
LA

TÓ
RI

O 
A

nu
al

 2
01

1

25

AN
ÁL

IS
E 

FI
NA

N
CE

IR
A

AN
ÁL

IS
E 

FI
NA

N
CE

IR
A

RE
LA

TÓ
RI

O 
A

nu
al

 2
01

1

A distribuição dos atendimentos nos núcleos regionais mostra que, em 12 dos 14 núcleos, os nú-
meros de 2011 foram superiores aos observados nos dois anos anteriores. Os núcleos regionais 
Ceará e Distrito Federal tiveram desempenho inferior ao verificado em 2009 e 2010.

A natureza inclusiva dos projetos da 
Apabb está atestada nos números de 
pessoas com deficiência e pessoas sem 
deficiência que participaram dos pro-
jetos vinculados aos cinco programas. 
Foram 65.572 atendimentos efetuados 
nos projetos. Destes, 18% foram para 
pessoas sem deficiência e 82%, para 
pessoas com deficiência. 

Para pessoa 
sem deficiência

Para pessoa 
com deficiência

11.662

53.834

18%

82%

As demandas sobre mercado de trabalho subiram de 632 em 2010 para 3.399 em 2011, um cresci-
mento de 438%. Destaque para treinamento e capacitação, com 2.551 atendimentos efetuados.
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Gratuidades 
distribuídas
Todos os projetos da Apabb são au-
tossustentáveis. Seja por meio de 
parcerias, patrocínios, doações e 
receitas diversas. O custo dos pro-
fissionais que atuam nos núcleos e 
na sede e que participam do plane-
jamento e execução dos projetos, 
como os técnicos de lazer e esporte, 
a assistente social e outros, é total-
mente subsidiado por essas receitas.
Os atendimentos efetuados pelo 
Serviço Social no Programa de 
Atenção às Famílias – que somaram 
8.173 atendimentos no ano passa-
do – são todos gratuitos. Para os 
projetos que exigem a participação 
dos usuários nas despesas, a Apabb 
direciona as doações recebidas de 
pessoas físicas e jurídicas, que são 
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1 Se observado isoladamente, o crescimento 
dos números apresentados apenas atesta que 
o nosso trabalho foi mais eficiente do que no 
período anterior. Fizemos mais com os mes-
mos recursos. mas isto não é tudo. Precisa-
mos ser eficientes e eficazes. Prestar serviços 
da forma que a sociedade precisa e deseja é 
ser eficaz. Fomos efetivos ao alcançar os ob-
jetivos estratégicos traçados pelo Colégio de 
Diretores no Plano Diretor para 2011.
A análise qualitativa dos serviços da Apabb 
pode ser medida por vários ângulos. A maior 
participação na sociedade, com a presença 
em conselhos, comissões, fóruns e visitas a 
outras entidades, intensificou a divulgação 
dos serviços oferecidos pela Associação, fa-
voreceu o aumento da rede de contatos e 
solidificou o nome da Apabb como entidade 
de assistência social fortemente reconheci-
da pela sociedade. Como resultado, advém 
maior facilidade para captar recursos e pro-
mover parcerias, com reflexo em mais servi-
ços prestados e de melhor qualidade. Dessa 
forma, também aumentamos a nossa atu-
ação na defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência e de suas famílias, participando 
efetivamente do controle social.
O papel do Serviço Social na Apabb foi for-
temente resgatado ao longo do ano, com 
a revisão dos objetivos e das atribuições 
da área. O plano de ação, elaborado com 
o intuito de aumentar o número de parti-
cipantes nos projetos, e a revisão dos pro-
cedimentos e instrumentais direcionaram 
o foco da atuação dos profissionais do Ser-

viço Social. Os números refletem a proprie-
dade dessas ações.
O estímulo ao trabalho em equipe e a ges-
tão participativa implantada pela coorde-
nadora do serviço social, miriam Rodrigues 
Pinto, possibilitaram que os núcleos partici-
passem ativamente da elaboração de metas 
e de planos de ação. Com isso, muitos proje-
tos que estavam parados foram retomados 
e outros intensificados.
na área do esporte e lazer foram renovadas 
e firmadas parcerias para a manutenção e 
criação de novos projetos. Sete universida-
des são parceiras da Apabb. As Associações 
Atléticas Banco do Brasil (AABB) de Salva-
dor (BA), Vitória (ES), Goiânia (GO), Belo 
horizonte (mG), Curitiba (PR), niterói (RJ) 
e natal (Rn) assinaram Termo de Parceria 
em 2011 para que as aulas de esporte educa-
cional sejam praticadas nas suas dependên-
cias. na AABB-niterói (RJ), o projeto já está 
implantado. Outras seis entidades e clubes 
são parceiras da Apabb, cedendo espaço 
para a realização dos projetos vinculados ao 
Programa de Esporte.
A formação continuada e o redirecionamento 
da atuação dos técnicos de Esporte e de Lazer, 
transformando-os em gestores das áreas, im-
pulsionaram o crescimento dos projetos em 
número de locais – visando fazer a Apabb se 
aproximar cada vez mais das necessidades e 
da localização do público – e a melhoria de sua 
qualidade, por oferecer acessibilidade à práti-
ca esportiva e de lazer e atender mais pessoas 
com deficiência em propostas inclusivas.

Crescimento qualitativo

feitas sem destinação específica, na forma de pagamento de gratuidades para possibilitar 
a participação de pessoas em situação de vulnerabilidade social nos projetos da Entidade.
Em 2011, 5.365 pessoas foram beneficiadas com gratuidades, ou seja, 796 pessoas a mais 
do que em 2010, o que corresponde a um aumento de 17%. Em recursos, foram distribuídos 
R$ 286.886,65, valor superior em 118% ao de 2010 (R$ 131.377,30). Em 2009, foram distribu-
ídos R$ 52.936,67. O objetivo foi o incremento das atividades nos núcleos e maior participa-
ção da comunidade nos projetos da Apabb. A evolução dos números de pessoas atendidas 
e de atendimentos efetuados comprova a eficácia da medida.

Para chegar a essa meta, os técnicos partici-
param de dois eventos. nove técnicos de es-
porte, responsáveis pela gestão do Programa 
de Esporte em cada Núcleo Regional, fizeram 
o Curso de Formação em Esporte Educacio-
nal, ministrado por consultoria especializada 
do instituto Esporte & Educação. O evento 
teve o patrocínio da Aliança do Brasil que, 
além da formação dos profissionais, visou 
ao incremento do projeto, com aquisição de 
materiais pedagógicos, esportivos e cami-
setas para todos os alunos dos nove núcleos 
regionais, o que permitiu uniformizar 600 
alunos do Projeto movimento.
Já os técnicos de lazer participaram do En-
contro de Técnicos de Lazer da Apabb, voltado 
para implantação do projeto Acampamento 
inclusivo. Este evento foi patrocinado pela 
Bancorbrás. O reflexo desse treinamento 
será observado em 2012, quando todos os 
núcleos passarão a realizar acampamentos.
Ao mesmo tempo, as mudanças implan-
tadas nos núcleos permitiram um melhor 
empenho profissional dos colaboradores, 
transformando iniciativas de cunho admi-
nistrativo em mais ações voltadas ao seg-
mento, como visitas domiciliares e acom-
panhamento constante dos usuários, sob a 
coordenação do Serviço Social. Outra mu-
dança notada foi em relação à motivação 

dos funcionários e ao seu interesse em par-
ticipar de capacitações com o objetivo de 
manterem-se atualizados e desempenha-
rem melhor suas funções.
A coordenadora de Esporte e Lazer, Rosan-
gela martins Rodrigues, participou do xxiii 
Encontro nacional de Recreação e Lazer, que 
abordou, durante o Encontro institucional 
do Terceiro Setor, o tema Lazer e Sustenta-
bilidade segundo as perspectivas do Terceiro 
Setor na Recreação e no Lazer, no qual foram 
apresentadas as ações sustentáveis que a 
Apabb desenvolve no âmbito do lazer. A co-
ordenadora também participou do seminário 
O esporte como veículo potencial no resgate 
social da pessoa com deficiência, promovido 
pela OAB-DF. A Técnica de Lazer do núcleo 
Pernambuco, Vivianne Vanni de Sousa Dias 
Santos, participou do Congresso nacional 
de Educação Física, Saúde e Cultura Corporal 
(iV CnEF) e do i Congresso internacional de 
Educação Física, Saúde e Cultura Corporal (i 
Cief), durante os quais apresentou o trabalho 
intitulado Programa de lazer da Apabb: uma 
experiência de inclusão social das pessoas com 
deficiência. Tais participações imprimiram 
maior visibilidade à Apabb e reconhecimen-
to da sua importância como laboratório de 
ações de esporte e lazer voltadas às pessoas 
com deficiência, no terceiro setor.

números contábeis
As receitas da Apabb cresceram 22%, em relação ao ano de 2010, chegando a R$ 3,5 milhões. As re-
ceitas de programas aumentaram 60%, resultado da intensificação das atividades do serviço social, 
esporte e lazer; as receitas não operacionais, 27 %; as contribuições de associados, 22% – decorrentes 
do aumento das contribuições e do número de associados ativos; e as doações, 9%.
houve redução nos patrocínios (-14%) e nos convênios (-70%). no entanto, em 2010 apenas um pa-
trocinador foi responsável por quase a totalidade dos R$ 114 mil recebidos, ao passo que, em 2011, 
sem que houvesse contribuição do patrocinador citado, recebemos R$ 97 mil de vários patrocinadores, 
aumentando as possibilidades futuras. Quanto aos convênios, caímos de R$ 113 mil, em 2010, para R$ 
33 mil, em 2011, em função de o Tribunal de Contas da União (TCU) ter proibido a Secretaria Nacional 
de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) firmar convênios com entidades que te-
nham participação em órgão colegiado da Secretaria de Direitos humanos da Presidência da República 
(SDH/PR). A Apabb tem assento no Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). 
Em 2010, firmamos convênio com a SNPD, no valor de R$ 93 mil, para capacitação dos funcionários.
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2011 2010 %
RECEITA 3.534.363,99 2.899.328,38 22%

Contribuição de associados 2.078.046,66 1.704.909,92 22%

Doações 440.903,15 402.899,18 9%

Patrocínios 97.860,16 114.375,89 -14%

Convênios 33.941,60 113.425,81 -70%

Programas 815.573,74 510.346,87 60%

Não operacionais 68.038,68 53.370,71 27%

DESPESAS -   3.720.521,11 -   2.697.013,01 38%

Administrativas -   402.981,77 -   311.405,82 29%

Com pessoal -   1.722.249,35 -   1.209.681,66 42%

Impostos e taxas -   7.503,32 -   961,22 -6%

Materiais de consumo -   35.430,85 -   18.662,29 90%

Serviços prestados PF -   417.225,33 -   430.531,79 -3%

Serviços prestados PJ -   369.815,64 -   166.477,18 122%

Programas -   720.071,85 -   503.211,77 43%

Financeiras -   43.263,00 -   48.343,78 -11%

Perda de imobilizado -   737,50 -100%

RESULTADO -   186.157,12 202.315,37 -192,01%

1,21

0,31
0,40

Perda na venda de imobilizado
Financeiras
Programas

Serviços prestados PJ
Serviços prestados PF
Materiais de consumo

Impostos, taxas e contribuições
Com pessoal

Administrativas
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0,00
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0,04 0,50
0,72
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0,43
0,42

1,72
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0,04
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O resultado do exercício de 2011 foi deficitário em R$ 186.157,12. No entanto, em 2010, recebemos 
R$ 100.245,61, a título de patrocínio, para ser aplicado no projeto de esportes, no exercício de 2011. 
Portanto, foram feitas despesas desta ordem cujos recursos não entraram como receitas no exercí-
cio de 2011. Considerando este fato e reajustando o valor, podemos afirmar assim que o resultado 
deficitário foi de R$ 85.911,61. Ou seja, as despesas foram superiores às receitas neste montante.
Toda receita não realizada e toda despesa acima do previsto influem negativamente no resultado 
operacional. Desta forma é interessante lembrar que os fatos citados anteriormente afetaram o 
resultado de 2011. Também não custa lembrar que, em 2010, o resultado foi superavitário em R$ 
202.315,37. Em 2011, usamos parte desse resultado para incrementar os projetos, na forma de 
gratuidades, e compensar receitas que foram previstas no orçamento e não foram realizadas na 
proporção esperada, como receitas de patrocínios e convênios.
Resultado deficitário não significa redução das reservas. De 2010 para 2011, nossas reservas re-
duziram R$ 69.608,93 passando para R$ 496.759,48. Mais uma vez, lembramos que o valor de R$ 
100.245,61 entrou no caixa em 2010 para ser usado em 2011. Ou seja, mesmo que a reserva tivesse 
diminuído em R$ 100 mil, seria considerado normal.

As despesas da Apabb aumentaram 38%. Os maiores crescimentos foram nas rubricas Ser-
viços Prestados por PJ, que cresceram 122%, em função, principalmente, da ativação da 
Central de Atendimentos. As despesas com programas tiveram crescimento de 43%, em 
função do aumento das atividades. As contas desta rubrica estão diretamente ligadas às 
receitas de programas, patrocínios, convênios e doações, uma vez que todos os projetos 
são autossustentáveis.
As despesas com pessoal cresceram 42%, devido à mudança do vínculo dos prestadores de 
serviços pessoa física que estão migrando para o quadro de funcionários. Observem que 
essa rubrica apresentou redução de -3%, quando deveria ter um aumento de 43%, propor-
cional às demais despesas com programa.
As despesas administrativas cresceram 29%, em função do aumento das atividades dos nú-
cleos. mais projetos, usuários e atendimentos significam aumento das despesas adminis-
trativas. houve redução de -11% nas despesas financeiras, motivada, principalmente, pela 
equalização das despesas com cobrança que foram negociadas com o Banco do Brasil em 
2011. Também houve redução de -6% nas despesas com impostos, taxas e contribuições.
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metas para 2012
O Plano Diretor elaborado pelo Colégio de Diretores para a gestão 2011/2012 prevê a con-
clusão da profissionalização da gestão dos núcleos regionais até o final deste ano, criando 
o cargo de supervisor em todos os núcleos. Em 2011, atingimos o índice de 50% dos núcleos 
profissionalizados. Para 2012, está previsto no orçamento a conclusão desta ação. Também 
é meta a concluir a implantação da função de técnicos de lazer e esporte, em todos os núcle-
os, no lugar de prestadores de serviço. Faltam apenas cinco núcleos serem contemplados.
O crescimento das atividades da Apabb é outra meta que faz parte do Plano Diretor. Cres-
cemos em 2011 e devemos crescer também em 2012. A modernização da administração da 
Associação que está em curso favorece o aumento de atividades dos núcleos regionais com 

Presidente
Roberto Paulo do Vale Tiné (PE)

Diretores
Berenice Souza (SP)

Deni Carlos Alves de Freitas (DF)
João Leopoldo Silva Petry (SC)

Nilza Maria Ribeiro (SP)
Suplentes

Christóvão Colombo (ES)
Célia Maria Teixeira Neves (DF)

Conselho Fiscal
Efetivos

Francisco Sanches Cavallaro
Luiz Antonio Careli

Marco Aurélio Teixeira Fernandes
Suplente

Nilton Brunelli de Azevedo

Um dos indicadores de eficiência adotado 
pela Apabb é a relação entre a receita e a des-
pesa fixa. É considerada receita fixa apenas a 
receitas de contribuições, tendo em vista seu 
caráter perene. As demais receitas (doações, 
patrocínios, convênios e financeiras) são con-
sideradas variáveis.
Quanto às despesas, são consideradas fixas 
todas aquelas necessárias para a manutenção 
dos núcleos e da sede, como as administrativas 
e com pessoal. Essas despesas independem do 
nível de atividade, ou seja, se não fizermos ne-
nhum projeto, nenhum atendimento, elas se 
realizam. As demais são consideradas variáveis, 
uma vez que somente se realizam se existirem 
projetos e atendimentos.
Tal análise é necessária para se apurar com que 
recursos estão sendo pagas as despesas fixas. O 
ideal é que somente as fixas sejam necessárias 
para cobrir esses custos.
Em 2011, a relação receitas/despesas fixas foi 
negativa em R$ 304.507,47, correspondendo 
a 15% do valor das receitas fixas. No entan-
to, muitas das que são consideradas como 
fixas não têm, necessariamente, relação dire-
ta com a manutenção dos núcleos e da sede, 
como as despesas com publicidade e com a 
central de relacionamentos. Apesar de serem 

necessários, pois estão diretamente ligados à 
divulgação das atividades, captação e manu-
tenção de novos associados, estes dois itens 
não estão relacionados à manutenção dos nú-
cleos e da sede. Eles foram responsáveis por 
gastos da ordem de R$ 344.424,34.  Então, 
concluímos que, caso seja necessário equali-
zar essa relação, poderemos fazer sem prejuí-
zo das atividades dos núcleos e da sede.
Quanto à relação receitas/despesas variáveis, o 
resultado foi positivo em R$ 117.073,07, o que 
representa 8% das receitas variáveis. isto signi-
fica que parte dos recursos variáveis foi empre-
gada para custear as despesas fixas.
Outro indicador que mede a eficiência da Apabb é 
a relação existente entre o custo dos projetos 
e as demais despesas. Em 2011 essa relação 
foi de 1 para 2,75, o que significa que para cada 
R$ 1,00 empregado em um projeto, foram ne-
cessários R$ 2,75 para custear a máquina da 
Apabb. Este indicador serve para medir o cus-
to real de uma atividade. Em 2010, ele foi de 
2,66. O aumento deve-se ao incremento que 
ocorreu nas despesas administrativas com a 
migração do vínculo trabalhistas de antigos 
prestadores, a ativação da central de atendi-
mentos e outros investimentos vinculados à 
comunicação e ao marketing.

indicadores

A auditoria independente contratada para examinar os documentos contábeis atestou a confor-
midade dos lançamentos. O Conselho Fiscal da Apabb considerou como “aceitável” o resultado 
deficitário e recomendou a aprovação das contas pela Assembleia Geral.

a consequente liberação de esforço e empenho profissional para a nossa atividade fim: acolher, 
incluir e defender os direitos da pessoa com deficiência e de sua família. Além disso, a gestão 
profissional já implantada em sete núcleos mostrou que esse grupo de núcleos tem um desem-
penho superior aos ainda não contemplados.
Em 2012, devemos nos inspirar no sucesso verificado em 2011, com relação à sustentabilidade da 
Apabb, representado no aumento contínuo do número de associados e consequentemente das re-
ceitas de contribuições. São esses recursos, considerados como receitas fixas, que garantem a ma-
nutenção de núcleos capacitados para atender as demandas da sociedade e garantir a efetividade de 
nossas ações. Os números dos primeiro trimestre de 2012 mostram crescimento mensal nesses itens.
Doações, patrocínios e convênios garantem a manutenção dos projetos. A meta é crescimento em 
relação a 2011. Os números do primeiro trimestre de 2012 revelam aumento no número de proje-
tos desenvolvidos, usuários atendidos, atendimentos efetuados, comparado ao mesmo período de 
2011. Mantida a tendência, chegaremos ao final do ano com crescimento de atividades.
Os números de 2011 trazem muitos desafios para 2012. Estamos crescendo e precisamos man-
ter esse ritmo, sem prejuízo da qualidade dos nossos serviços. Este é o principal desafio que o 
corpo funcional vai enfrentar, mas temos certeza de todos os funcionários estão preparados e 
capacitados para o vencer.
Apesar dos recordes verificados na quantidade de usuários atendidos e atendimentos efetuados, 
nem todos os núcleos conseguiram superar os números dos anos anteriores. Esse é um desafio para 
2012. Precisamos crescer juntos.
Comparando o desempenho financeiro com o resultado das atividades, é possível afirmar que, ape-
sar de termos batido o recorde histórico no volume de recursos de contribuições e de ter mantido 
crescimento nas doações recebidas, os recursos não foram suficientes para custear a entidade em 
2011. Teremos agora de redobrar esforços para elevar nosso volume de receitas, com o objetivo de 
cumprir o orçamento previsto para 2012, sem que seja necessário lançar mão das reservas.
Acreditamos que, como aconteceu nos anos anteriores, com o apoio dos parceiros, associados e 
doadores e com a determinação dos funcionários e voluntários, chegaremos ao final de 2012 com a 
sensação de dever cumprido. nossa missão é acolher, incluir e defender os direitos da pessoa com 
deficiência e sua família e para isso precisamos de todos. Contamos com todos.

Colégio de Diretores
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Endereço dos núcleos regionais

Bahia
Rua Direita da Piedade, 25 - 1º andar 
Piedade 40070-190 - Salvador
Tel.: (71) 3320-7041/7069
apabb_ba@apabb.org.br

Ceará
Avenida Duque de Caxias, 
560 - 5º andar - Centro
60035-110 - Fortaleza
Tel.: (85) 3255-3285
apabb_ce@apabb.org.br

Distrito Federal
SBS Bloco h - Quadra 5 - Edifício Sede ii 
13º andar - Setor Bancário Sul 70073-900 - Brasília
Tel.: (61) 3102-9986/9985/9984
apabb_df@apabb.org.br

Espírito Santo
Rua Caetano Tunholi, 6o
Enseada do Suá
29050-290 - Vitória
Tel.: (27) 3314-3029
apabb_es@apabb.org.br

Goiás
Avenida Goiás, 980 - 3º andar 
Centro - 74010-010 - Goiânia
Tel.: (62) 3216-5179
apabb_go@apabb.org.br

Minas Gerais
Rua Bahia, 2500 - térreo - Lourdes
30160-012 - Belo Horizonte
Tel.: (31) 2515-2901/2912
apab_mg@apabb.org.br

Paraná
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 
771 - Tarumã
82530-230 - Curitiba
Tel.: (41) 3262-3263
apabb_pr@apabb.org.br

Pernambuco
Avenida Rio Branco, 240 
10º andar - Cais de Apolo
50030-310 - Recife
Tel.: (81) 3425-7291/7292 
apabb_pe@apabb.org.br

Rio de Janeiro
Rua Barão de São Francisco, 177 
térreo - Vila isabel
20560-000 - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3808-5663/5664
apabb_rj@apabb.org.br

Rio Grande do Norte
Rua Professor Almeira Barreto, 1787 - Lagoa nova
59056-260 - natal
Tel.: (84) 3234-8291
apabb_rn@apabb.org.br

Rio Grande do Sul
Rua Uruguai, 185 - 14º andar  
Centro - 90010-140 - Porto Alegre
Tel.: (51) 3214-7825
apabb_rs@apabb.org.br

Santa Catarina
BR 101, Km. 205, nº 357 
Floresta - 88117-500 - São José
Tel.: (48) 3281-5329/5397
apabb_sc@apabb.org.br

São Paulo
Avenida São João, 32 
11º andar - Centro
01036-000 - São Paulo
Tel.: (11) 3491-4145/4146/4142
apabb_sp@apabb.org.br

Sergipe
Avenida Tancredo neves, 242  
Grageru - 49025-620 - Aracaju
Tel.: (79) 3249-1818
apabb_se@apabb.org.br
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Av. São João, 32 - 11º andar - 01036 000 - Centro - São Paulo/SP
www.apabb.org.br


