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Usuário Alexander Duvekote, durante o Miniacampamento 
Inclusivo, em Atibaia (SP), com Marcello Gonçalves, recreador de 

Lazer do Núcleo Regional São Paulo
Foto: Felipe Nery
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NoRMAL

  é ser feliz!

APoIe eSSA IdeIA,
junte-se a nós www.apabb.org.br

 QUEM SOMOS?
A Apabb foi fundada em 1987 a partir da união de funcioná-

rios do Banco do Brasil, pais de pessoas com deficiência – PcD. 
A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha 
pela inclusão e qualidade de vida das PcD, além de oferecer 
apoio às suas famílias.

 ONDE ESTAMOS?
Presente em 14 Estados brasileiros (Bahia, Ceará, Distrito Fede-

ral, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, São Paulo e Sergipe), a entidade realiza anualmente mais de 
70 mil atendimentos com ações na área do serviço social, esporte, 
lazer, qualificação e capacitação profissional. Além de participar ati-
vamente das políticas públicas de defesa dos direitos das PcD, pos-
sui assento como titular do Conade (Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência) e em outros conselhos deliberativos.

 NOSSA VISÃO
Tornar-se referência no acolhimento das pessoas com deficiên-

cia e suas famílias, bem como na defesa de seus direitos, contri-
buindo com sua inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

 NOSSA MISSÃO
Realizar ações, desenvolver projetos, estabelecer parcerias, 

captar recursos, garantir a visibilidade e a credibilidade da orga-
nização, em prol das pessoas com deficiência e suas famílias.

Nas páginas a seguir apresentamos os resultados e benefícios 
dos programas e projetos desenvolvidos pela Apabb (Associação 
de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do 
Banco do Brasil e da Comunidade) em prol das pessoas com defi-
ciência e suas famílias em todas as regiões do País, no ano de 
2012. Neste relatório de atividades, também prestamos contas e 
mostramos para onde foram os recursos captados durante o ano.

 REALIZAÇÕES EM 2012
• 28.330 pessoas atendidas
• 12.267 pessoas atendidas pela primeira vez 
• 79.300 atendimentos efetuados nos Programas Atenção 
às Famílias; Lazer; Esporte e Capacitação e Qualificação 
Profissional
• 1.255 atividades realizadas

Caminhada da 
Primavera, Núcleo Bahia. 

Setembro de 2012



relatório anual 2012

4 5

 VALE A pENA AjUDAR A ApAbb, pOIS há
 MUITO A fAZER

 SALTOS DE 2011 pARA 2012

2012
1.255 atividades 

realizadas

2012
28.330 pessoas 

atendidas

2012
12.267 pessoas 
atendidas pela 
primeira vez

2011
73.745 atendimentos 

efetuados

2011
25.339 pessoas 

atendidas

2011
4.514 pessoas 
atendidas pela 
primeira vez

2012
79.300 atendimentos 

efetuados

2011
1.025 atividades 

realizadas

Muito obrigado por fazer com que a nossa missão saísse do 
papel por mais um ano. Agradecemos muito o apoio de nossos 
mantenedores, parceiros, funcionários, voluntários, amigos e 
participantes. É através dessa união de esforços que consegui-
mos melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas por 
ano, em 14 regiões diferentes do País. 

Mas ainda há muito trabalho pela frente. Segundo dados do 
Censo Demográfico 2010, último levantamento estatístico na-
cional realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter 
algum tipo de deficiência. O número corresponde a 23,9% da 
população do país na expectativa de produtos e serviços que 
tornem possível uma vida acessível, inclusiva e independente.

fonte: Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência – www.pessoacomdeficiencia.gov.br

Brasil Regiões

23,40%

26,63%

22,51%

23,03%

22,50%
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Depoimento

Jimmy Costa tem deficiência intelectual e é usuário dos programas 
e projetos da Apabb Sergipe. durante as atividades aquáticas do 

Projeto Movimento, Jimmy sempre observava, mas morria de medo 
de água. Por insistência da equipe da Associação, após um trabalho 
gradativo cheio de carinho e dedicação, perdeu a fobia que teve por 

35 anos e hoje se diverte nas piscinas.

PROGRAMAS E PROJETOS 
DESENVOLVIDOS EM 2012

 pROGRAMA ATENÇÃO ÀS fAMÍLIAS E
 ÀS pESSOAS COM DEfICIÊNCIA
• Objetivo: Difundir conhecimentos e contribuir para a inclusão 
social e a melhoria da qualidade de vida da PcD e de sua família, 
através do acolhimento, atendimento, orientação, encaminha-
mento e acompanhamento individual, familiar e em grupo.

• O que faz parte: Atividades de caráter socioeducativo, como 
oficinas de pintura e artesanato, dança, teatro, música, capaci-
tação profissional, inclusão digital e Grupo de Apoio às Famílias 
– GAF.

6

 ObjETIVOS DOS pROjETOS
• Atendimento Básico
Oferecer informações sobre deficiência e direitos das PcD. É 
destinado aos familiares, pessoas com deficiência, profissionais 
da área, estudantes, voluntários e ao público interessado em 
geral.

• Bem Viver Cassi
Levar assuntos diversos relacionados às PcD às famílias. A ação 
é realizada em parceria com a Cassi – Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil, graças ao acordo de coopera-
ção técnica firmado entre as duas instituições, e é exclusiva para 
funcionários do Banco e/ou seus dependentes.

• Cadastro de Recursos e de Usuários
Buscar parceiros e profissionais para atuar e apoiar as ativida-
des voltadas às PcD. Através do cadastro é possível informar 
às famílias sobre serviços prestados pela Associação, promover 
o acesso a serviços públicos relacionados ao tema da pessoa 
com deficiência, além de divulgar a programação de eventos da 
Apabb.

Centro de Convivência, Núcleo Rio 
Grande do Norte. Setembro de 2012
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• Caminhando com as Escolas
Contribuir para o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo do 
aluno com deficiência e para sua interação com a escola, família 
e comunidade, promovendo um processo educativo participati-
vo, solidário e mais inclusivo. 

• Centro de Convivência
Estimular o aprendizado, a afetividade e a convivência em gru-
po. São oferecidas atividades educativas e ocupacionais com-
postas por oficinas pedagógicas, culturais e de capacitação para 
o trabalho; além do uso de espaços públicos e participação em 
eventos socioculturais, de lazer e recreação.

• Grupo de Apoio às Famílias
Promover a troca de informações e atualizar as famílias e usuá-
rios sobre direitos, tratamentos, recursos e programas voltados 
às PcD. Os encontros proporcionam às famílias momentos de 
aproximação entre si e com a Entidade. 

• Ligados pela Arte
Estimular a criatividade, auxiliar na parte motora das PcD e ajudá-
-las a conquistar autonomia, favorecendo o convívio social e me-

lhorando a qualidade de vida, através de atividades como teatro, 
dança, manifestações culturais, jogos, folclore, violão, etc.

• Musicoterapia
Desempenhar um papel importante no desenvolvimento das ha-
bilidades motoras, sociais e de comunicação verbal e não verbal 
das PcD. Abrir canais de comunicação, despertar potenciais e 
restabelecer funções físicas, emocionais, mentais, sociais e cog-
nitivas, através de sons, ritmos e melodias que estimulam me-
mória, atenção, concentração, autoexpressão e aprendizagem.

• Oficina de Artes
Capacitar pais e PcD a realizarem trabalhos manuais e produzi-
rem artesanato com o objetivo de gerar renda, construir consci-
ência crítica e fortalecer a cidadania. Os trabalhos são comercia-
lizados: uma parte do dinheiro é revertida para o próprio projeto 
e a outra para a família.

• Superação e Inclusão Digital
Promover a inclusão social e digital de PcD através do ensino 
da informática. Estimular a capacidade cognitiva e criativa dos 
alunos com deficiência, além de criar situações que favoreçam 

Depoimento

“Nosso filho sempre foi ligado em música, passava o dia 
ouvindo e cantando com a dicção nem sempre audível. Porém, 

após começar a participar dos projetos da Apabb Pernambuco sua 
autoestima melhorou 100%, além de coordenação motora e dicção. A 
Associação lhe proporcionou a oportunidade de realizar o sonho de 

tocar um instrumento e se apresentar para o público real.”
Inês Bezerra da Silva, mãe de Fábio Bezerra de Lima, Pernambuco (PE), de 32 anos, 

com deficiência intelectual

Encontro de Famílias (ENFA) II, Núcleo 
Pernambuco. Dezembro de 2012
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a convivência social dos alunos na comunidade, na família e no 
mercado de trabalho.

• Tratamento Diferenciado na Saúde
Atender o público que tem dificuldade de acesso a tratamentos 
com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas 
etc., por meio de parcerias com profissionais e clínicas. Através 
da assinatura de termos de compromisso, os usuários têm aces-
so a serviços diferenciados de saúde, pagando preços acessí-
veis.

• Visitas Domiciliares
Promover a mediação de conflitos familiares relacionados com 
o tema da deficiência. As visitas atendem às demandas trazidas 
pelas famílias e ajudam a fortalecer o vínculo com a Apabb.

 Total de atividades realizadas: 405
 Usuários atendidos: 13.345

 Atendimentos efetuados: 35.135

 pROGRAMA DE LAZER

 ObjETIVOS DOS pROjETOS

• Objetivo: Promover a inclusão social, a autonomia, o desen-
volvimento das habilidades individuais e transformações com-
portamentais das PcD e facilitar o acesso irrestrito aos bens cul-
turais das cidades.

• O que faz parte: Engloba 
atividades lúdicas, nos cam-
pos físico, social, artístico, tu-
rístico, esportivo e intelectual. 
São promovidos passeios a 
museus, cinemas, bibliotecas, 
áreas verdes, galerias, entre 
outras possibilidades de ex-

plorar o espaço urbano. Além da realização de acampamentos, 
colônia de férias, discoteca e encontros de famílias.

• Acampamento e Colônia de Férias 
Promover momentos de diversão e integração, acesso aos bens 
culturais e naturais e interação com o grupo, além de promover 
experiências de independência por meio de viagens e passeios 
ecológicos em locais diferentes do cotidiano, com uma equipe 
de profissionais e sem a presença de familiares.

• Caminhar
Promover inclusão e atendimento de PcD/associados da AABB 
– Associação Atlética Banco do Brasil, através de atividades de 
recreação no Clube, incentivando a integração com os demais 
associados.

• Discoteca
Fortalecer a independência, confiança e o convívio social das 
PcD, ao propiciar a manifestação em público de sua expressão 
física e emocional, por meio da música, da dança e do relacio-

Encontro de Familías I, Núcleo 
Rio de Janeiro. Maio de 2012

Passeio, Núcleo Goiás 10/2012
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namento com os outros. As discotecas acontecem em diversos 
espaços, inclusive em casas noturnas.

• Encontro de Famílias I e II
Mobilizar famílias para se tornarem o centro de uma iniciativa 
que promove o acolhimento, a troca de experiências, o fortaleci-
mento de laços afetivos e a aproximação com a Apabb, por meio 
do lazer e da confraternização em grupo.

• Passeio 
Explorar os espaços e equipamentos públicos e as atividades 
oferecidas pelas cidades, como pontos turísticos, cinemas, tea-
tros, museus, shows, restaurantes, clubes etc. Os passeios aju-
dam a romper barreiras físicas e culturais e a mobilizar a socie-
dade para receber as PcD.

• Oficinas Culturais e Viagens
Promover e valorizar a cultura regional e a criatividade dos usuá-
rios e das equipes técnicas com a realização de oficinas cultu-
rais, sessões de cinema, oficinas de artesanato, dentre outras 
atividades criativas.

 Total de atividades realizadas: 233
 Usuários atendidos: 7.059

 Atendimentos efetuados: 8.323

 Total de atividades realizadas: 258
 Usuários atendidos: 4.231

 Atendimentos efetuados: 17.001

 pROGRAMA DE ESpORTE

 ObjETIVOS DOS pROjETOS

• Objetivo: Ampliar as possibilidades de movimento, autonomia para 
atividades da vida diária, ludicidade, sociabilização e interatividade. 

• O que faz: O Programa é desenvolvido por profissionais de 
educação física com experiência em esportes e atividades para 
PcD e abrange esportes, ginástica, jogos, expressão corporal, 
dança, capoeira, entre várias outras atividades.

• Projeto Movimento
Promover o desenvolvimento integral com base nos princípios 
do esporte educacional, como respeito à diversidade, rumo à 
autonomia, inclusão de todos, construção coletiva e educação 
integral por meio da prática esportiva.

• Eventos Esportivos 
Proporcionar aos atletas vivências socioafetivas e a expansão 
de suas potencialidades, estimulando o aprendizado de regras e 
a memorização de condutas técnicas e sociais.

Depoimento

Há três anos, dirceu Cunha, de 43 anos, ficou tetraplégico. Aluno do 
Projeto Superação da Apabb Santa Catarina, ele tem conseguido driblar 

a depressão graças ao apoio e incentivo que encontrou na Apabb.

 pROGRAMA DE CApACITAÇÃO E 
 QUALIfICAÇÃO pROfISSIONAL
• Objetivo: Capacitar a pessoa com deficiência, realizando 
ações que promovam a inserção das PcD no mercado de traba-
lho, com total dignidade. 
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 Total de atividades realizadas: 287
 Usuários atendidos: 2.348

 Atendimentos efetuados: 5.242

 ObjETIVOS DOS pROjETOS

• Projeto Ação Dignidade
Inserir pessoas com deficiência intelectual no mercado de traba-
lho, oferecendo educação profissional e incentivando a indepen-
dência das PcD.

• Projeto Ciclo de Palestras
Formar profissionais e informar ao público em geral sobre temas 
relacionados à deficiência, além de criar oportunidades para a 
Apabb divulgar sua atuação e estabelecer novas parcerias.

• Projeto Empregabilidade
Desenvolver a capacidade produtiva das PcD e prepará-las para 
a vida profissional. Também é realizado um trabalho com as em-
presas para que possam desenvolver acessibilidade atitudinal, 
arquitetônica e instrumental.

• Projeto Superação
Oferecer cursos profissionalizantes para pessoas com e 
sem deficiência, oferecendo aulas de iniciação à informática 
para promover a inclusão digital e a inserção no mercado 
de trabalho.

 RECURSOS DA ApAbb
Em 2012, a receita total da Apabb foi de R$ 3.969.915,46, e 

todo esse recurso é direcionado para garantir às Pessoas com 
Deficiência e suas famílias o acesso pleno às diversas ativida-
des da Associação.

• O que faz parte: Oferece cursos de capacitação profissional 
e inclusão digital, além de organizar debates, palestras, semi-
nários e treinamentos para profissionais, estudantes, entidades, 
empresas e comunidade.

Fontes dos Recursos: Quem ajuda a APABB

Receitas não operacionais 1%
Contribuição de Associados 59,10%

Convênios 3,49%
Programas 20,19%
Patrocínios 6%
doações 10,23%

Aplicação dos Recursos: Para onde vai a renda

Programa Lazer 26,67%

Programa esporte 19,49%

outros 17,50%
Capacitação e Qualificação 16,79%
Atenção às Famílias 21,55%

O compromisso da Apabb é atingir a excelência no cuidado 
com as pessoas que se beneficiam da existência desta institui-
ção: as com deficiência que desejam ter uma vida plena, capa-
citar-se para o mercado de trabalho, receber informações, ad-
quirir cultura, movimentar-se, viver em plenitude. Mas isso custa 
dinheiro!
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 há 25 ANOS ACREDITANDO QUE NORMAL
 é SER fELIZ

O ano de 2012 marcou a comemoração 
dos 25 anos da Associação fundada em 8 de 
agosto de 1987. A Apabb celebrou a data nos 
14 Núcleos Regionais e preparou uma edição 
especial do jornal contando sua trajetória e 
mostrando depoimentos de quem ajudou a 

construir os primeiros capítulos desta história. A Apabb também 
confeccionou um selo comemorativo ao Jubileu de Prata da As-
sociação.

A Apabb foi criada por funcionários do Banco do Brasil, em sua 
maioria pais e mães de crianças com deficiência, além de simpa-
tizantes da causa, em um momento do Brasil em que não havia 
políticas públicas para apoiar a inserção dos deficientes na socie-
dade. Juntas, aquelas pessoas mostraram que um projeto pode 
superar barreiras, multiplicar-se e mudar a realidade, quando há 
união, cumplicidade e entusiasmo, como revela o depoimento de 
alguns integrantes do grupo que deu origem à Entidade.

Depoimento

Berenice souza
“Minha filha Emília nasceu em 1982 com paralisia cerebral. Na 

época eu morava no interior de São Paulo, mas como ela necessitava 
de tratamentos especiais, voltei para a Capital. Foi um período extre-
mamente difícil. Às vezes entrava no banheiro e começava a chorar. 
Uma amiga do BB me contou que havia uma associação criada por 
funcionários do Banespa e voltada às PcD, chamada Apabex. Resolvi 
então conhecer a entidade e seu presidente, Ariovaldo Cavarzan, 
que me incentivou a montar uma associação semelhante no Banco 
do Brasil.

A primeira pessoa no Banco que se prontificou a ajudar foi o sau-
doso Geraldo Azevedo, pai de uma menina com deficiência. Conta-
mos também com a colaboração de Joilson Ferreira, responsável pelo 
setor de atendimentos da Cassi. Outra pessoa importante nos primór-
dios da Apabb foi Hermano Brito. Ele veio para São Paulo para tratar 
o filho e também se uniu ao grupo. 

Fundamos a Apabb em 1987. A partir de 1989, começamos a 
organizar o trabalho e a montar o serviço social da Associação, que 
se transformou no da Entidade. 

Tudo o que há no Banco do Brasil e na Cassi para as pessoas 
com deficiência, que hoje parece tão óbvio, foram conquistas árdu-
as. Com outras organizações ligadas ao segmento, a Associação 
participou de conquistas políticas de grande dimensão, como, por 
exemplo, a Constituinte, de 1988, e a Lei de Cotas, de 1991. O 
papel da Apabb é muito maior do que as pessoas conseguem vis-
lumbrar.”

17

Acampamento de Inverno, Núcleo 
Rio de Janeiro. Julho de 2012
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Depoimento

Hermano Brito
“Desde 1980, quando meu filho Tiago completou um ano de ida-

de, eu ia anualmente a São Paulo, vindo do Recife, orientado e re-
comendado pela fonoaudióloga e pela fisioterapeuta dele. Quando 
a neurologista me disse que não tinha muito mais a fazer por ele e 
que nós estávamos com expectativas muito altas em relação ao seu 
desenvolvimento, eu decidi pela minha transferência para São Paulo, 
o que se deu em janeiro de 1986. Não era expectativa, nem ilusão, 
nem nada, era simplesmente a vontade e o dever de fazer alguma 
coisa, de não me conformar com o “nada a fazer”.

O primeiro contato foi com a Berenice, que já tinha contatos com 
a Apabex, e que me levou para trocarmos ideias. Começava a ger-
minar a nossa associação. O que eu trazia de pessoal era minha 
experiência política e organizacional, como militante da resistência 
à ditadura. Como pai, era cuidar de uma pessoa com deficiência. 
Acredito que isto me fez contribuir com a organização inicial da 
Apabb, a formulação estatutária, a condução das reuniões e a defi-
nição de sua linha ideológica de independência, de autonomia, de 
não regionalismo e de não assistencialismo.

Cada um de nós fez por igual, destacando-se naquilo que era seu 
perfil ou sua competência maior. Teve muita gente valiosa, pais, irmãos 
e amigos que se entregaram com vontade e coração. A mensagem de 
nossa primeira campanha pública foi “Aqui, normal é ser feliz!”.

Não tínhamos dinheiro, não tínhamos estrutura, mas tínhamos 
nossos filhos e tínhamo-nos a nós, aos nossos amigos e à nossa von-
tade. O que de mais forte ficou daquela época foi constatar o quan-
to podíamos mudar a realidade em nosso redor, a partir da nossa 
união, e quebrar barreiras.”

 ANO DE CRIAÇÃO DOS NúCLEOS

1987 1991 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2003

Fundação 
Apabb

CE

ES RS pR bA
MGpE

GO
Df

SC
Rj

Sp
RN RS

 03/1997 – Conquista do título de Utilidade Pública Federal

 04/1997 – Recebe a 1ª certificação em Conselho Municipal
 de Assistência Social

 05/1997 – Recebe o CEBAS – Certificação de Entidade
 Beneficente de Assistência Social

 11/1997 – Conquista o 1º título de Utilidade Pública
 Municipal

 2004 – Conquista o 1º assento no segmento de múltiplas
 deficiências no Conade (Conselho Nacional dos
 Direitos da Pessoa com Deficiência)

 2012 – O Projeto Movimento é contemplado no Programa
 de Esporte, na Lei de Incentivo ao Esporte
 (Lei nº 11.438/06 de dezembro de 2006)

 2012 – Vários projetos do Programa de Lazer são aprovados
 pelo Fundo Nacional da Cultura

 2012 – Estabelecida a parceria com o Grupo Segurador
 BBMapfre no Projeto Superação

 2012 – Apabb participa com destaque na 3ª Conferência
 Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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 ObjETIVOS DOS NúCLEOS pARA 2013  QUEM AjUDOU A ESCREVER NOSSA
 hISTóRIA EM 2012

 pARCEIROS EM TODOS OS 14 NúCLEOS

A Apabb é fruto da união de esforços de muita gente, nos 14 
Núcleos, com um único objetivo em comum: melhorar a vida das 
PcD. Abaixo estão algumas ações que estão nos objetivos da 
Associação para 2013.

• Alcançar a sustentabilidade em todos os projetos e programas;
• Captar mais recursos para os projetos;
• Aumentar o número de participantes no Núcleo;
• Conquistar novos associados mantenedores;
• Fortalecer as parcerias existentes e conquistar novos parceiros;
• Expandir o atendimento oferecido ao maior número de usuá-
rios, através da divulgação constante da instituição;
• Participar de mais Editais para conseguir mais recursos;
• Envolver as famílias participantes com as propostas e desafios 
dos Núcleos;
• Promover maior interação com entidades públicas na área da PcD;
• Obter mais títulos e certificações, emitidos por autoridades da 
área da Assistência Social, para fazer mais convênios com Es-
tados e municípios;
• Tornar a Apabb mais conhecida entre os novos funcionários do 
Banco do Brasil.

Foi através do apoio e contribuição de diversos parceiros que 
muitos dos projetos e objetivos da Apabb se tonaram reais em 
2012. Veja quem ajudou os nossos Núcleos Regionais e melho-
rou a vida das PcD em 14 Estados do Brasil.

Depoimento

“É um privilégio trabalhar na Apabb e conviver com pessoas 
maravilhosas. Toda semana aguardo com alegria a chegada da 

quarta-feira, que é o dia em que dou aulas de violão na Associação 
e me sinto mais próximo de deus. Não tenho a menor dúvida de que 
aprendo muito mais do que ensino e por isso sou grato. É animador 
conviver com uma equipe tão amorosa e motivada, que me inspira 
a sempre dar o melhor de mim. em meu coração, Apabb significa 

Associação de Pessoas Amorosas e Bonitas do Brasil!”
Fábio Lopes Barreto, professor de violão do Programa de Lazer da Apabb da Bahia

Todos os parceiros 
são muito importantes, 
mas é imprescindível 
dizermos um OBRIGA-
DO! muito especial aos 
parceiros que apoiaram, 
direta ou indiretamente, 
os projetos e programas 
da Apabb em todos os 
14 Núcleos e na Sede 
durante o ano de 2012.

Projeto Gastronomia Inclusiva, Núcleo Santa Catarina. Novembro de 2012

Projeto Vela Adaptada, Núcleo Brasília 6/2012

Foto: Fabiano A
ugusto
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 Parceiros Nacionais
 • Banco do Brasil
 • Funcionários do Banco do Brasil em todos os Estados e 
 de diversos setores
 • VIPES – Vice Presidência do Banco do Brasil
 • UDS – Unidade de Desenvolvimento Sustentável
 • DIREF – Diretoria de Relação com Funcionários e 
 Entidades Patrocinadas
 • DIPES – Diretoria de Gestão de Pessoas 
 • Rede GEPES – Gerência Regional de Pessoas
 • DINOP – Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
 • CENOP – Centro de Negócios e Operações
 • GENOP – Gerência de Negócios e Operações
 • AABB – Associação Atlética Banco do Brasil
 • ANABB – Associação Nacional dos Funcionários do 
 Banco do Brasil
 • CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do 
 Banco do Brasil
 • Gerências Regionais da Cassi
 • Grupo Segurador BB Mapfre 
 • CliniCassis
 • Conselho de Usuários da Cassi
 • COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
 dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais
 • Instituto Cooperforte
 • FENABB – Federação das AABB
 • PREVI – Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil
 • VOLUNTÁRIOS, muitos!

 Bahia
 • ADABA – Associação dos Artesãos da Bahia
 • Arena Fonte Nova
 • CDI – Comitê para Democratização da Informática
 • Circo Marcos Frota
 • Circo Thiany Spetacular
 • Clínica Delfin Gonzales Miranda Ltda.

 • Clínica Vida
 • Companhia de Teatro Novos Novos
 • Fundação Banco do Brasil
 • Grupo Berimbanda Brasil 
 • IBR – Instituto Baiano de Reabilitação
 • Instituto de Olhos Freitas
 • Salvador Shopping e Bisa Almeida Produções
 • SOS Vida 

 Ceará
 • AAFBB – Associação dos Aposentados e Funcionários
 do Banco do Brasil
 • ACAM – Associação Casa de Afonso e Maria 
 • ACASO – Associação Cristã de Assistência Social
 • BNB – Banco do Nordeste do Brasil
 • CRESSE – Clube Recreativo de Subtenentes e Sargentos
 do Exército 
 • FAC – Faculdades Cearenses
 • Fametro – Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza 

 Distrito Federal
 • ADESG/DF – Associação dos Diplomados da Escola
 Superior de Guerra

Depoimento

“Não é subestimando a capacidade do meu filho, mas nunca 
imaginei que ele iria se desenvolver tanto. Filipe sempre foi muito 

estimulado desde criança, porém parecia que havia estagnado. o fato 
dele estar trabalhando, após ter participado do Projeto Ação dignidade, 
foi muito importante para nós. ele apresentou melhora na autoestima e 
na comunicação, tornou-se mais responsável, maduro e hoje sente-se 
útil. o enriquecimento pessoal foi enorme. Só temos a agradecer por 

essa oportunidade e pelos resultados superpositivos!”
Francisca Ramos, mãe de Filipe Ramos, 26 anos, tem Síndrome de Down e frequenta

os projetos da Apabb Núcleo Regional Rio Grande do Norte
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 • CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil
 • CETEF – Associação de Centro de Treinamento de
 Educação Física Especial
 • Cota Mil Iate Clube 
 • OAB/DF – Ordem dos Advogados do Brasil
 • SESC/DF – Serviço Social do Comércio

 Espírito Santo
 • Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome
 de Down do Espírito Santo

 Goiás
 • ACITEG – Associação dos Acidentados do Trabalho do
 Estado de Goiás
 • AECB – Associação Espírita Casa do Boiadeiro
 • AFAGO – Associação dos Aposentados de Goiás
 • Agência Municipal de Meio Ambiente
 • Ápice Consultoria e Planejamento
 • Associação Servos de Deus
 • Boate Santa Fé Hall
 • Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
 • Clínica IDEF 
 • CRESPA – Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo 

 • GECOI – Gerência de Controles Internos BB/GO
 • Gerência de Ensino Especial da Secretaria Estadual de Educação
 • Grupo de Dança Venâncio e Polyana
 • Grupo de Teatro Plenulo
 • Metrobus
 • O Boticário
 • Oi Telefônica
 • Pão e Cia Goiânia
 • Passoforte Corretora de Seguros
 • PUC/GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
 • Rádio Difusora
 • Serviço Social do Comércio – SESC/Caldas Novas
 • Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura

 Minas Gerais
 • AAFBB – Associação dos Aposentados e Funcionários
 do Banco do Brasil
 • APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
 • Apape – Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais
 • Arte Favela
 • Associação Crepúsculo
 • CAADE – Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
 Deficiente
 • CAAPPD-BH – Coord. de Apoio e Assist. a PcD de Belo Horizonte
 • Câmara Municipal de Belo Horizonte 
 • Cia. Bancorbrás de Administração e Negócios
 • CIAP – Centro Integrado de Atendimento Psicopedagógico
 • Clínica Freud Cidadão
 • Clube Palmeiras de BH
 • Comitê Solidariedade e Cidadania dos Funcionários do BB de BH
 • CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
 e Agronomia de MG
 • ECOA – Equipe de Comunicação e Autodesenvolvimento
 • Escola Municipal Maria Modesta Cravo
 • Escola Municipal Santo Antônio
 • Escritório de Advocacia Dr. Eduardo Morais

Depoimento

“Compartilhar sempre agrega alguma coisa ao outro. Juntos, 
somos mais fortes. Passei por muitas dificuldades com meu filho 

autista e através dos Grupos de Apoio às Famílias (GAF), realizados 
pela Apabb eS, consegui escolher os melhores caminhos a seguir. 
Quero contribuir para que outras famílias possam fazer o mesmo.”

Pollyana Paraguaçu, mãe de Felipe Guarçoni, de 9 anos, participante das atividades 

do Núcleo Regional Espírito Santo
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 • EXÍBELA – Escola de Dança – Floresta
 • Fundação Dom Bosco
 • NAERA – Núcleo de Atividades Especiais Reeducativas
 e Atendimentos
 • Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
 • Prefeitura de Belo Horizonte – Espaço e Cidadania – Feira
 de Artesanato
 • PROMETI – Projeto de Mercado de Trabalho Inclusivo
 • PUC – Pontifícia Universidade Católica de MG/Núcleo
 Sociedade Inclusiva
 • REMAPE – Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza
 • Ritz do Brasil S.A.
 • Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/Diretoria
 de Promoção e Responsabilidade Social
 • Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência
 • UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais
 • Universidade Salgado de Oliveira BH – UNIVERSO

 Paraná
 • Gowyil Centro de Natação
 • Irmãos Manosso, Bar e Lanchonete
 • Papo Furado Botequim
 • Prefeitura de Pinhais
 • Prefeitura Municipal de Curitiba
 • Seven Eventos
 • UCI Cinemas

 Pernambuco
 • Aguavertur Turismo Ltda.
 • Ampare Cuidados Especiais – Recife
 • ASPAD – Associação de Pais e Amigos Portadores da
 Síndrome de Down
 • Associação Pestalozzi do Recife
 • CIEE – Centro Integração Empresa Escola
 • Circo de Soleil
 • ExtraBom Supermercados

 • FCD – Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes
 • IAR – Instituto Amigos da Rua 
 • Inclui PE
 • Le Cirque
 • Paradise Turismo e Locação
 • SEAD – Superintendência Estadual da Pessoa com Deficiência 
 • UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

 Rio de Janeiro
 • AAFBB – Associação dos Aposentados e Funcionários
 do Banco do Brasil
 • CARJ – Centro Administrativo do Rio de Janeiro
 • Comitê – Carj
 • Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
 Comissão da Pessoa com Deficiência 
 • Argilando – Responsabilidade Social
 • Grupo Trigo – Rede Spoleto, Koni e Domino’s Pizza
 • OAB/RJ – Comissão em Defesa do Direito da Pessoa
 com Deficiência 
 • Sítio Lec Bec 
 • Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 
 • Solazer – Transporte e Turismo
 • Unicirco Marcos Frota

Depoimento

“Por que não conheci a Apabb há mais tempo? Como o meu filho se 
diverte! Até foi viajar sozinho pela primeira vez e não fala em outra 
coisa a não ser nos passeios que faz com o grupo da Associação. 

obrigada por fazerem meu filho feliz!”
Vivian Araujo de Oliveira, mãe do Higor Araujo Dumsch de Oliveira, 25 anos, 
hiperativo, participante dos projetos do Programa de Lazer da Apabb Paraná
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 Rio Grande do Norte
 • AFABB – Associação dos Funcionários Aposentados
 do Banco do Brasil
 • APURN – Associação dos Professores da Universidade
 Federal do RN
 • ASSEJURN – Associação dos Servidores da Justiça Federal do RN
 • Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte
 • Associação Síndrome de Down
 • Banda e Orquestra H2A
 • Banda The Frois
 • Base Aérea de Natal
 • CAERN – Cia. de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
 • Cinemark RN
 • Coral da Estaca Potengi – Igreja JSUD
 • COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte
 • Forró Cantiga de Grilo
 • Gira Dança
 • IFNR – Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia
 do Rio Grande do Norte
 • Iluminar Som e Luz
 • KLP Turismo
 • Litoral Coquetéis
 • Parque das Dunas
 • Petrobras

 • Projeto Barco Escola
 • SEST SENAT – Serviço Social do Transporte e Serviço
 Nacional de Aprendizagem do Transporte/RN
 • Teatro Riachuelo
 • UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

 Rio Grande do Sul
 • AFABB – Associação dos Funcionários Aposentados
 do Banco do Brasil
 • Águas Minerais Sarandi Ltda.
 • Brindes-SA
 • Central Interativa de Viagens Ltda.
 • CPOR – Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre
 • Darssann Camisetas e Uniformes
 • DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto
 • EPTC – Empresa Pública de Transporte e Circulação
 • Escola de Natação Professor Mauri Fonseca
 • Graphimax Impressões
 • Grupo Caburé Seguros
 • Lagoa Azul Sociedade de Natação
 • Parceiros Voluntários (ONG)
 • Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer
 • Souza Piber Comércio e Representações
 • Via Support Informática Corporativa
 • Vip Informática

 Santa Catarina
 •  CEFID/UDESC – Centro de Ciências da Saúde e do Esporte
 da Universidade do Estado de Santa Catarina 
 • Centro de Educação Infantil Flor do Campus 
 • Centro Educacional Reino Azul
 • CIEE – Centro de Integração Empresa Escola 
 • Clínica KOTHE & FREEMAN de Integração Multidisciplinar
 • Clínica Unique Implant Center 
 • Colégio Antônio Peixoto 
 • Colégio Elisa Andreoli

Depoimento

“Se os projetos não fossem ótimos, nós não estaríamos 
frequentando. A equipe da Apabb é formada por pessoas 

capacitadas para lidar com a minha filha. estou muito feliz por ter 
encontrado a Associação, já que Porto Alegre não oferece locais que 

atendam adolescentes e adultos com deficiência.”
Maria Sílvia Guichard, mãe de Louise Guichard, 19 anos, que tem síndrome de Down 

e participa dos programas e projetos do Núcleo Rio Grande do Sul
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 • Colégio Energia de Barreiros – São José 
 • Colégio Nossa Senhora de Fátima
 • Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 de São José
 • Diretoria Regional dos Correios de Santa Catarina
 • Educandário Imaculada Conceição 
 • Empresa Call Center 
 • FCEE – Fundação Catarinense de Educação Especial
 • FIA – Fundo da Infância e da Adolescência
 • Figueirense Futebol Clube 
 • IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
 de Santa Catarina (Campus São José e Campus
 Florianópolis/Continente)
 • Parque Temático Beto Carrero World
 • Prefeitura Municipal de São José: Secretarias Municipais
 de Assistência Social e da Educação
 • RM Telecomunicações
 • Supermercado Angeloni
 • Supermercado Giassi 
 • Supermercado Imperatriz 
 • Supermercado Xande 
 • Vonpar S/A

 São Paulo
 • Colégio Pauliceia
 • Conjunto Desportivo Baby Barioni
 • Clínica Dr. Ibsen Thadeo 
 • CCM – Centro de Cidadania da Mulher 
 • CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil
 • Hotel Campestre Atibaia
 • Hotel Fazenda Casa Velha
 • Instituto Anjos de Deus
 • Satélite Esporte Clube
 • Segasp – Seguro de Vida
 • Sport Clube Corinthians 
 • USP – Universidade de São Paulo/Leste

 Sergipe
 • Blosson Ville
 • Cinemark
 • Cotinguiba Esporte Clube
 • Doceria Baviera Haus
 • Doceria Festa Fácil
 • Espaço Cultural Unidos em Asa Branca
 • Game Station
 • Multiótica
 • Multserv
 • O Boticário
 • Panificação e Confeitaria União
 • Paróquia São José
 • Renovar (Apoio Pedagógico em Educação Especial)
 • Sorveteria Vi-Sabor
 • Viação Progresso
 • Viação Vitória

Encontro de Famílias (ENFA) I, 
Núcleo Sergipe. Outubro de 2012
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 VOLUNTáRIOS ApAbb. pESSOAS MUITO ESpECIAIS!  pARTICIpAÇÃO DA ApAbb EM CONSELhOS
 NÃO pARA DE CRESCER!“Seja você a mudança que quer ver no mundo.” 

Mahatma Ghandi

A Apabb conta com o apoio de muitas pessoas que praticam 
a SOLIDARIEDADE e ajudam a Associação VOLUNTARIAMEN-
TE. São funcionários do Banco do Brasil, membros da Comu-
nidade e parceiros, todos os Coordenadores e Delegados dos 
Núcleos. A esses valentes e anônimos voluntários, que lutam 
para transformar nosso mundo em lugar inclusivo para todos, 
dizemos nosso MUITO OBRIGADO mais especial. Queremos 
continuar honrando a confiança que vocês depositam na Apabb.

Os funcionários da Associação, na Sede e nos 14 Nú-
cleos, vivenciam situações muito desafiadoras todos os 
dias: conquistar a confiança das famílias, que deixam 
seus filhos com a Apabb, criar eventos criativos e ativida-
des de esporte e lazer interessantes para as PcD e sua 
família, prestar um atendimento de assistência social de 
qualidade, além de lidar com a falta de recursos para po-
dermos fazer mais. 

Mas também compartilham momentos de alegria nos 
projetos que realizamos o ano todo, e com as lindas his-
tórias de superação e solidariedade que acontecem todos 
os dias. Os funcionários da Apabb são engajados, pois 
não é possível trabalhar com o tema da Deficiência sem 
estar sensibilizado para os desafios que são enormes. 
A esses funcionários, também precisamos dizer MUITO 
OBRIGADO! pelo apoio, compromisso, dedicação e res-
ponsabilidade com que abraçam suas atribuições.

Formados por membros do poder público e da sociedade 
civil, os conselhos são responsáveis por fiscalização, acompa-
nhamento, deliberação e execução de políticas públicas em âm-
bito municipal, estadual, setorial ou federal. Estar presente de 
forma ativa nestes órgãos de representação social é lutar, de 
fato, pelos direitos das pessoas com deficiência. Participar de 
comissões, fóruns, conselhos, manifestações, congressos e pa-
lestras faz com que a Apabb consolide seu nome como entidade 
de assistência social, gerando maior visibilidade e ampliação ao 
trabalho desenvolvido nestes 25 anos de história e compromisso 
com a sociedade. Em 2011 marcamos presença em 63 órgãos 
colegiados e em 2012 atingimos a marca de 81. A luta continua! 
Veja a lista dos conselhos em que a Associação tem assento, 
certificado ou participa como ouvinte. 

2011
63

2012

81

AOS fuNcIONáRIOS
DA APAbb

Encontro de Famílias (ENFA) II, Núcleo Rio Grande do Sul. Novembro de 2012
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 CERTIfICADOS E pARTICIpAÇÕES NOS
 CONSELhOS

 Bahia
 • Comissão Civil de Acessibilidade – Salvador 
 • Conselho de Usuários da Cassi
 • Utilidade Pública Estadual
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador

 Ceará
 • Conselho Municipal da Assistência Social de Fortaleza 
 • Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência
 de Fortaleza
 • Conselho Estadual dos Direitos da PcD do Estado do Ceará 
 • Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 • Conselho de Usuários 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

 Espírito Santo
 • Conselho de Usuários da Cassi 
 • Comissão Gestora Municipal do BCP na Escola 
 • Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória
 • Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
 de Vitória

 Goiás
 • Conselho Estadual de Assistência Social 
 • Conselho Municipal da Assistência Social de Goiânia
 • Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente
 • Conselho de usuários da Cassi 
 • Comitê Gestor Cidade Acessível

 Minas Gerais
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte
 • Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte 
 • Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
 • Conselho de Usuários da Cassi

 Pernambuco
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Recife
 • Conselho de Usuários da Cassi 

Depoimento

“Antes de participar dos projetos da Apabb, Horácio era uma 
pessoa introspectiva e não gostava de interagir com outras pessoas. 

Hoje, é sociável e se relaciona muito bem com todos. Com a ajuda da 
Associação e da Avape Fortaleza, fez um curso profissionalizante, se 

destacou e foi encaminhado ao mercado de trabalho.”
Horácio Vasconcelos, deficiente intelectual, 25 anos, é usuário dos programas e 

projetos da Apabb Núcleo Regional Ceará

Confraternização de Natal, Núcleo Ceará. Dezembro de 2012
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 • Conselho Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência 
 • Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com
 Deficiência do Recife
 • Comissão de Normas e Fiscalização

 Paraná
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba
 • Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 • Fórum de Entidades para Pessoa com Deficiência 
 • Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Curitiba
 • Conselho de Usuários da Cassi 
 • Conselho Estadual de Assistência Social 
 • Conselho Estadual para Política de Integração da Pessoa
 com Deficiência 
 • Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
 com Deficiência

 Rio de Janeiro
 • Conselho Estadual de Assistência Social
 • Conselho Estadual para Política de Integração das Pessoas
 com Deficiência
 • Conselho Municipal de Defesa do Direito da Pessoa com
 Deficiência do RJ
 • Comissão Municipal de Acompanhamento do Conselho
 Municipal da Criança e do Adolescente do RJ
 • Conselho de Usuários da Cassi

 Rio Grande do Norte
 • Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência
 • Conselho de Usuários da Cassi
 • Fórum Estadual de Insentivo à Aprendizagem e Resgate dos
 das Pessoas com Defisiencia no Mundo do Trabalho Potiguar

 Rio Grande do Sul
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre
 • Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Porto Alegre
 • Comissão Regional de Assistência Social 

 • Conselho de Usuários da Cassi

 Santa Catarina
 • Conselho Municipal de Assistência Social
 • Conselho Estadual de Assistência Social
 • Conselho de Usuários da Cassi 
 • Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
 • Fórum Permanente das Entidades de Assistência Social 
 de São José
 • Fórum Estadual Permanente de Assistência Social 
 • Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

 Sergipe
 • Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
 • Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa com
 Deficiência de Aracaju
 • Conselho de Usuários da Cassi
 • Conselho Municipal de Assistência Social de Aracaju
 • Utilidade Pública Estadual

 São Paulo
 • Utilidade Pública Municipal
 • Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo 
 • Conselho de Usuários da Cassi 
 • Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo
 • Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 de São Paulo
 • Conselho Estadual da Assistência Social 
 • Fórum Municipal de Assistência Social de São Paulo
 • Rede Entre Amigos – Rede de Informações sobre Deficiências

 Sede
 • Utilidade Pública Federal 
 • Fórum Nacional de Assistência Social
 • Rebrates – Rede Brasileira do Terceiro Setor
 • Conade – Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
 com Deficiência
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 ENDEREÇO DOS NúCLEOS REGIONAIS
• Bahia
Rua Direita da Piedade 25, 1º andar, 
Piedade – Salvador/BA, CEP 40070-
190 – Tel.: (71) 3320-7041/7069
apabb_ba@apabb.org.br

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

• Distrito Federal
SBS Bloco H – Quadra 5, Edifício 
Sede II, 13º andar, Brasília/DF 
– CEP 70073-900 Tel.: (61) 3102-
9986/9985/9984
apabb_df@apabb.org.br

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

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

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

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

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

• Rio de Janeiro
Rua Barão de São Francisco 177/
Térreo, Vila Isabel, RJ/RJ – CEP 
20560-000
Tel.: (21) 3808-5663/5664
apabb_rj@apabb.org.br

• Rio Grande do Norte
Rua Professor Almeira Barreto 1787, 
Lagoa Nova, Natal/RN – CEP 59056-
260 – Tel.: (84) 3234-8291
apabb_rn@apabb.org.br

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

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

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

• Sergipe
Avenida Tancredo Neves 242, 
Grageru, Aracaju/SE – CEP 49025-
620 – Tel.: (79) 3249-1818
apabb_se@apabb.org.br

Colégio de Diretores (Biênio 2011 – 2012)
Roberto Paulo do vale Tiné (presidente), Berenice Souza –SP, Deni Carlos 
A. de Freitas – DF, João Leopoldo S. Petry – SC e Nilza Maria Ribeiro – SP 

(diretores efetivos) e Christóvão Colombo – ES e Célia Maria Teixeira 
Neves – DF (diretora suplente)

Conselho Fiscal (Biênio 2011 – 2012)
Francisco Sanches Cavallaro, Luiz Antonio Careli e Marco Aurélio Teixeira 

Fernandes (efetivos) e Nilton Brunelli de Azevedo

Colégio de Diretores (Biênio 2013 – 2014)
Sandra Regina de Miranda (presidente), Daisy Dias Lopes, Lealdo Andrade 
Santos, Pedro Leonardo da Luz Loss e Ronaldo Ripari (diretores efetivos) e 

Clécia Maria de Brito Cortez (diretora suplente)
Conselho Fiscal (Biênio 2013 – 2014)

Karine Etchepare Wernz, Antonio Artequilino da Silva Neto e Luiz Antonio 
Careli (efetivos) e Vânia Maria da Costa Souza (suplente)

Ficha técnica
Coordenação geral: Apabb-Sede

Conselho editorial: Juliana Mosca (Mtb 58.728), Sandra Miranda, Ronaldo 
Ripari, Lealdo Andrade Santos e Wilma Avoglio

Fotos: Núcleos regionais da Apabb
Projeto gráfico e diagramação: Leandro Siman

Revisora: Maria Luiza Simões
Impressão: Bangraf

Festa Junina, Núcleo 
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