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Jornal
Grandes
desaﬁos e
oportunidades
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Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deﬁciência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade
Roberto Perão de Lima, usuário do Projeto
Movimento do Núcleo Santa Catarina

Novas parcerias vão fazer
mais projetos da Apabb
sairem do papel
Projeto Superação
O ﬁnal do ano de 2012 foi marcado por
vitórias para a Apabb. Uma delas foi a
parceria da Associação com o Grupo
Segurador Banco do Brasil e Mapfre –
BBMapfre. Por meio desta união, o
Projeto Superação com foco na
Empregabilidade para Pessoas com
Deﬁciência (PcD) vai dar um grande
salto.
Na prá ca, o BBMapfre vai custear as
despesas do projeto, enquanto a
Apabb será responsável pela execução,
acompanhamento, avaliação e
gerenciamento das ações e etapas das
a vidades previstas.
Com o obje vo de inves r na
capacitação de jovens e adultos com
d eﬁ c i ê n c i a p a ra o m e rca d o d e
trabalho, a aprendizagem acontecerá
através da informá ca. O programa vai
focar na formação proﬁssional e
mul disciplinar de 140 usuários por
ano, em sete Estados onde estão
instalados núcleos regionais da Apabb
(Bahia, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo).
Durante dois meses de aulas serão
oferecidas formação para a vidades
administra vas, referenciais sobre
comportamento é co (direitos e
deveres), relações interpessoais,
direitos humanos, diversidade cultural,
educação ambiental, higiene, saúde,
empreendedorismo, responsabilidade
e noções de ro na de trabalho.

O obje vo é melhorar a qualidade de
vida e a condição de empregabilidade
das PcD.
O início do curso está previsto para o
mês de junho e para fazer parte do
projeto é preciso ser maior de 16 anos,
alfabe zado ou em processo de
alfabe zação. Informações:
w w w. a p a b b . o r g . b r / n u c l e o s .
Projeto Movimento
Outra conquista importante da
Associação, também no ﬁnal de 2012,
foi a autorização dada pelo Ministério
do Esporte para que a Apabb possa
captar recursos para o Projeto
Movimento, através da Lei de Incen vo
ao Esporte (Lei nº 11. 438/06 de
dezembro de 2006).
O obje vo do Projeto é oferecer
esporte educacional regular para as
PcD, além de promover a ampliação de
gestos motores, incen var a melhora
da autonomia nas a vidades da vida
diária (AVD) e o envolvimento efe vo
das pessoas no entorno social.
Com a ajuda de parceiros, o projeto vai
acontecer em 15 cidades, sob a
condução de 13 núcleos da Apabb (BA,
CE, DF, ES, GO, MG, PR, RJ, RN, RS, SC,

SP e SE) e irá beneﬁciar 675 pessoas
por meio de diversas a vidades
espor vas.
Em 18 meses de a vidades, estão
previstas a realização de 28 fes vais
internos; 15 eventos externos com, no
mínimo, quatro en dades convidadas,
além da capacitação em esporte
educacional de 224 proﬁssionais de
educação sica e estagiários, por meio
d a c o n t ra t a ç ã o d e c o n s u l t o r i a
especializada.
São proﬁssionais que estarão mais
preparados para atuarem em
processos de inclusão em todo País.
Agora, a Apabb está em busca de
parceiros que tenham interesse em
patrocinar o Projeto Movimento e
abater o valor do patrocínio na
declaração de imposto de renda
devido.
Além de empresas, pessoas sicas
também podem usufruir dos
bene cios ﬁscais da Lei de Incen vo ao
Esporte. Para saber como ajudar a
Apabb a captar esses recursos e fazer
parte desta história consulte
www.apabb.org.br ou ligue para (11)
3105-4214.
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Avanços para comemorar.
Ameaças para combater.
Em 2012 a Apabb completou 25 anos de uma rica
existência e de uma importante trajetória junto
com a sociedade civil em busca de mais direitos
para as pessoas com deﬁciência e suas famílias.
Hoje, muitas conquistas, direitos e bene cios,
que estão absolutamente assimiladas pela
sociedade, pra camente não exis am há 25
anos.
Apesar dos inúmeros avanços, ainda há muitas
conquistas pela frente. Por isso é que precisamos
de mais pessoas que queiram atuar para
fortalecer a C I DA DA N I A em nosso País,
principalmente no segmento da pessoa com
deﬁciência, em todas as esferas da sociedade: no
parlamento, nas empresas, nas escolas, nos
diversos níveis de governo, em todos os espaços
públicos que devem ser acessíveis a todos. Isto é
um direito!
Mas já temos novas e importantes conquistas
para celebramos. No ﬁnal de 2012 a presidente
Dilma Rousseﬀ sancionou uma lei, aprovada
pelo Congresso, que ins tui a “Polí ca Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Au sta”. Essa lei
assegura a esse grupo todos os bene cios legais
de todas as pessoas com deﬁciência.
Em abril deste ano aconteceu outra grande
vitória, mas que ainda precisa da sanção
presidencial, que é a aprovação da lei que
assegura a aposentadoria especial para pessoas
com deﬁciência, que poderão pleitear o direito
com menos tempo de contribuição à Previdência
Social.
Apesar desses avanços, ainda há ameaças, como
o Projeto de Lei 112/2006, de autoria do senador
José Sarney, que restringe vários direitos sociais
arduamente adquiridos e já previstos tanto nos
tratados e convenções internacionais, como
àqueles já inseridos na legislação nacional. A
Apabb está mobilizando seus Núcleos regionais
e seus parceiros para que todos repudiem esse
retrocesso.
A luta do segmento da pessoa com deﬁciência e
de suas famílias e amigos é con nua e precisa de
mais adesões. Convidamos você, que nos lê, nos
apoia e nos acompanha, a fazer parte do nosso
grupo de lutadores por uma sociedade onde a
diversidade seja plena para todas as pessoas,
sem excluir ninguém. A luta con nua!
Sandra Regina de Miranda
Presidente da Apabb

Depoimentos dos amigos da Apabb
“Tenho uma ﬁlha com deﬁciência intelectual e
há cinco anos fazemos parte da Apabb GO.
Fomos muito bem recebidas pela Associação e
superamos momentos di ceis juntos. Os
eventos são ó mos para melhorar a
socialização dela e, com eles, ﬁzemos grandes
amigos. Só tenho a agradecer!”
Regina Nascimento é mãe de Le cia Silva, de
23 anos, usuária do Núcleo Goiás.
Regina Nascimento e Le cia Silva no Encontro de Famílias da Apabb GO (Foto: Arquivo Pessoal)

“Gostaria de registrar minha
sa sfação com o trabalho da Apabb.
Minha ﬁlha Andréa Santana voltou
muito feliz do Acampamento de
Verão 2013. Nunca a vi tão bem.
Sempre quando ela volta para casa há
muita angús a ao reencontrar-me,
mas desta vez estava tranquila, leve e
alegre. Obrigada pelo carinho e
dedicação de vocês. Um grande
abraço”.
Silvia Santana é mãe de Andréa Santana, de 33 anos, par cipante do Núcleo
São Paulo. A usuária par cipou do Acampamento Inclusivo 2013, que
aconteceu em Ita ba (SP), de 24/01 a 03/02.
Andréa Santana e a mãe Silvia são frequentadoras assíduas do núcleo SP (Foto: Virgílio Machado)

“No dia 27/01, fui pelo segundo ano consecu vo
ao acampamento inclusivo do Núcleo SP. Todas
as vezes que par cipo, vivencio emoções
diferentes e noto que dá para ser feliz com as
diferenças. Apesar da programação especial, o
que mais gosto é o momento da fogueira, onde
nos emocionamos, recordamos tudo que
vivemos por lá, agradecemos a Deus e as nossas
famílias. Para ﬁnalizar, obrigada a todos da
Apabb. E até a próxima, se Deus quiser!”
Mariana Pedroso, de 24 anos, é usuária do Núcleo São Paulo. Internauta e
blogueira (marianasobrerodas.blogspot.com.br), ela foi uma das par cipantes
do Acampamento Inclusivo 2013, que aconteceu em Ita ba (SP), de 24/01 a
03/02.
Mariana mantém um blog onde mostra que ser deﬁciente não é ser diferente (Foto: Arquivo Pessoal)

Expediente
Jornal da Apabb é uma publicação da Apabb – Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deﬁciência, de Funcionários do
Banco do Brasil e Comunidade - www.apabb.org.br
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Ronaldo Ripari
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Jornalista responsável: Juliana Nunes Mosca (Mtb 58.728)
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Tiragem: 15.000 exemplares.
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Pela quinta vez consecu va, a Apabb
o c u p a u m a c a d e i ra n o C O N A D E
(Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa com Deﬁciência), formado por
representantes de órgãos
governamentais e organizações da
sociedade civil. Os novos
representantes da Associação no
Conselho são os diretores Pedro Loss
( tular), do Rio Grande do Sul, e Daisy
Lopes (conselheira suplente), de Minas
Gerais, no segmento de múl plas
deﬁciências, que tomaram posse no
dia 21 de fevereiro deste ano. Pedro,
que tem deﬁciência audi va, destaca a
importância de acompanhar e avaliar o
desenvolvimento da polí ca nacional
para inclusão das pessoas com
deﬁciência e de lutar pelo segmento.
“Somos representantes das pessoas
com deﬁciência no Brasil. A efe vidade
da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deﬁciência é nossa
prioridade e responsabilidade. O
desaﬁo é grande. Vamos trabalhar
para defender, ar cular e promover os

Foto: Divulgação

Apabb renova sua par cipação no CONADE - Biênio 2013-2015

A par r da esquerda, Pedro Loss, Daisy Lopes e membros da comissão de comunicação social do Conade

direitos dos deﬁcientes. Não
mediremos esforços para que governo,
empresas e en dades da sociedade
civil possam avançar em prol das
polí cas da nossa causa”.
Já Daisy, ressalta a importância de
fazer parte do Conselho para a Apabb.
“Espero que o Conade seja um dos
instrumentos para dar con nuidade à
construção da democracia e o
exercício da cidadania para as PcD.
Precisamos romper barreiras e ter um

Uso adequado da CASSI garante mais bene cios para o par cipante
Conheça algumas orientações que contribuem para a sustentabilidade e o
aperfeiçoamento dos serviços da Caixa de Assistência
Mantenha seu cadastro atualizado: acesse o www.cassi.com.br, faça login na página
Associados ou CASSI Família e clique em Atualização Cadastral. Isso garante a
chegada de informações importantes até você.
Consulte primeiro o site quando precisar de atendimento: o portal da Caixa de
Assistência na internet oferece agilidade e comodidade para acessar vários serviços,
como busca de prestadores da rede credenciada. Antes de ligar para a Central CASSI,
conheça as funcionalidades disponíveis no site.
Use a Central CASSI de forma adequada: tenha sempre o seu cartão de iden ﬁcação
em mãos ao ligar, anote o número do protocolo e dê preferência ao telefone ﬁxo
para fazer as ligações. A Central funciona 24h, todos os dias da semana. Evite ligar
para o 0800 729 0080 em horário comercial.
Use as CliniCASSI: sempre que necessitar de consultas com médico de família ou
generalista e atendimento ambulatorial. Há 65 CliniCASSI funcionando no País.
Veriﬁque a mais próxima pelo link Localize a CASSI, do site.
Tenha um generalista como médico de conﬁança: ele acompanhará melhor sua
saúde. Os par cipantes cadastrados na Estratégia Saúde da Família das CliniCASSI
são acompanhados por equipe mul proﬁssional que inclui médico de família
(generalista).

Brasil cada vez mais acessível. Para a
A p a b b , a l é m d e d e fe n d e r m o s a
ins tuição, representamos também o
segmento de múl plas deﬁciências no
País”. A conselheira suplente também
aﬁrmou
que
a
grande
responsabilidade é representar e
reivindicar a concre zação dos direitos
das pessoas com deﬁciência na vida
prá ca, no co diano do cidadão e de
sua família.

Inscreva seu dependente com
deﬁciência na Previ
Os funcionários do Banco do Brasil
devem ﬁcar atentos aos
procedimentos exigidos pela Previ
para assegurar pensão e bene cio
previdenciário aos seus dependentes
econômicos com deﬁciência. A
primeira medida é fazer a inscrição
junto à Cassi - Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil da
condição de “ﬁlho inválido” (*) e
solicitar à Dipes (Diretoria de Pessoas
do BB) o registro dessa situação no
cadastro do funcionário. Esse registro
resguarda vários direitos do
dependente (com deﬁciência), no caso
da falta do pai/mãe ou responsável
legal. Procure a CASSI, a Previ ou a
Apabb para mais informações.
*Este termo é o que consta nos informa vos e
regulamentos da Previ e Cassi.
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Crédito Acessibilidade para Viver Sem Limites

Para garan r que as PcD, principalmente as em
Banco do Brasil oferece linha de crédito para tornar a vulnerabilidade ﬁnanceira, tenham acesso à aquisição de
vida da pessoa com deﬁciência mais acessível
equipamentos, serviços e a produtos de tecnologias
Lançado pelo governo federal em novembro de 2011, o assis vas, o Governo Federal autorizou a criação de uma
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência – linha de microcrédito com juros subsidiados, a ser executada
Viver sem Limite quer promover a cidadania, a autonomia e exclusivamente pelo Banco do Brasil, o BB Crédito
o fortalecimento da par cipação da pessoa com deﬁciência Acessibilidade.
– PcD na sociedade.
Desde a sua criação, o BB Crédito Acessibilidade já ﬁnanciou
O Viver Sem Limites está estruturado em quatro eixos mais de R$ 30 milhões e beneﬁciou mais de cinco milhões de
interdependentes e ar culados entre si: acesso à Educação, pessoas. Segundo Flávio Alvim, gerente da Diretoria de
Inclusão Social, Atenção à Saúde e Acessibilidade. O eixo Emprés mos e Financiamentos do Banco do Brasil, dessa
A c e s s i b i l i d a d e p re vê a c e s s o à te c n o l o g i a e a o maneira “o Banco do Brasil reforça o compromisso de
desenvolvimento tecnológico, moradia e aquisição de promover a cidadania e fortalece sua condição de agente do
equipamentos.
desenvolvimento sustentável do País".

A Apabb na divulgação do Crédito Acessibilidade
Os 14 núcleos da Apabb estão mobilizados para divulgar a vamente a linha de crédito e orientar
pais, associados e comunidade sobre essa polí ca pública que permite a milhares de pessoas o
acesso a bens que são caros e que trazem melhor qualidade de vida para as PcD.
Além da distribuição de material explica vo, contato telefônico e envio de e-mails informa vos, em
algumas regiões como Rio Grande do Sul e São Paulo, representantes do Banco do Brasil
par ciparam de eventos ao lado da Associação para esclarecer sobre regras e bene cios do BB
Crédito Acessibilidade. Outras ações, como no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, também estão
previstas para acontecer nos próximos meses. Fique atento às agendas: www.apabb.org.br/nucleos.
Fonte: wwww.bb.com.br/creditoacessibilidade e www.pessoacomdeﬁciencia.gov.br

O que é tecnologia assis va?
É um termo ainda novo, u lizado para iden ﬁcar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deﬁciência e, consequentemente, promover
vida Independente e inclusão. Exemplos: desde uma simples bengala até teclados modiﬁcados, próteses e
ortóses, modiﬁcações em veículos, so wares especiais (de reconhecimento de voz etc).
Fonte: www.assis va.com.br/tassis va

BB Crédito Acessibilidade
Lançado em fevereiro de 2012, o BB Crédito Acessibilidade faz parte da polí ca pública para ﬁnanciamento de
equipamentos voltados para o bem-estar, a autonomia e a independência motora das PcD. O crédito está
disponível para clientes pessoas sicas, sem ou com deﬁciência, corren stas do Banco do Brasil, com limite de
crédito disponível e renda mensal bruta de até 10 salários mínimos por mês.
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Como contratar
Basta procurar uma agência do Banco do Brasil e levar
documentos originais de iden dade, CPF, comprovante de
renda e endereço e a nota ﬁscal de compra do bem a ser
ﬁnanciado. O interessado no crédito será informado sobre a
situação cadastral, condições para abertura de conta
corrente e o limite disponível para crédito.

de transferência, adaptação de veículo automotor,
andadores, lupas eletrônicas portáteis, lupas eletrônicas de
mesa, leitores com so ware OCR, scanner leitor portá l e
scanner de mesa, dentre muitos outros. A lista completa e
mais informações sobre este assunto estão no site
www.bb.com.br/creditoacessibilidade.

Itens ﬁnanciáveis
Quem deﬁne quais são os itens que podem ser adquiridos
através do BB Crédito Acessibilidade é a Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República e o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que editaram
uma portaria para regular essa polí ca pública.
De fevereiro a outubro de 2012, o número de produtos de
tecnologia assis va, possíveis de serem ﬁnanciados com
juros subsidiados pela linha diferenciada, saltou de 30 para
250. Podem ser ﬁnanciados itens como próteses, órteses,
teclado Braille, computador portá l Braille, impressora
Braille, leitores de tela, mouses alterna vos, acionadores,
vocalizadores, so ware de comunicação alterna va,
mobiliário acessível, cadeira de rodas com adequação
postural, cadeiras de rodas, inclusive motorizadas, guincho

O Banco aceita o BPC (Bene cio de Prestação
Con nuada) como salário ou renda?
Não, o BPC é um programa de transferência de renda da
Assistência Social voltado para pessoas com renda familiar
mensal inferior a ¼ do salário mínimo percapta. Esse
bene cio é no valor de um salário mínimo por mês para
idosos a par r de 65 anos e pessoas com deﬁciência
impedidas de garan r a própria subsistência ou de sua
família.

Valores e prazos
Taxa de juros de 0,57% ao mês para quem
recebe até cinco salários mínimos ou 0,64% para
quem tem renda de cinco a dez salários mínimos
mensais, sem tarifa de abertura de crédito e com
isenção de IOF. O ﬁnanciamento pode ser de
até 100% do valor, com pagamento mínimo de
R$ 70,00 e máximo de até R$ 30 mil por pessoa.
As prestações são debitadas diretamente na
conta corrente. O prazo para quitação é de
quatro a 60 meses e a primeira parcela pode ser
paga em até 59 dias.

E se a pessoa com deﬁciência não ver
renda? Como fazer?
Qualquer cidadão pode adquirir bens
através do BB Crédito Acessibilidade para
as PcD que não têm como comprovar
salário ou que não tem outro po de
renda aceita pelo Banco.

Atenção, mantenedores da Apabb!
Muito obrigado pelas suas doações e apoio à Apabb! É através da sua contribuição que a Associação fortalece e torna
viáveis projetos fundamentais para a inclusão social e para a melhoria da qualidade de vida das PcD e de suas famílias. Em
2012, aumentamos em 21% a quan dade de atendimentos efetuados, passando de 65.493 para 79.300 pessoas atendidas.
Comparado com 2011, o resultado representa um aumento de mais de 13.000 atendimentos.
Para que a Apabb possa arcar com os custos crescentes de manutenção desses projetos, estamos atualizando a
contribuição dos associados com um reajuste de 10%, levando-se em consideração os seguintes critérios:
 Para os associados aposentados e pensionistas, o reajuste será efe vado em junho;
 Para os que es verem na condição de funcionários da a va do Banco do Brasil e demais associados, o reajuste será
feito em setembro;
 No caso de associados que têm menos de um ano de par cipação, o reajuste da contribuição ocorrerá somente no mês
do aniversário de adesão;
Caso você não concorde com o reajuste, entre em contato com a sede da Associação: (11) 3105-4214 ou pelo
faleconosco@apabb.org.br.

MUITO OBRIGADO pela sua ajuda, que é absolutamente imprescindível!
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Bahia

Folia de Carnaval
O Núcleo Bahia realizou em fevereiro o “Grito de Carnaval”, com o
obje vo de promover a socialização da pessoa com deﬁciência através
da festa mais popular do País. O evento contou com a par cipação de
41 pessoas e teve muita diversão. Para animar a festa, além da
presença de um DJ, foram realizados vários concursos: Rei e Rainha do
Carnaval, Melhor Fantasia, Folião Mais Animado e Folião Mais Pontual.
Os par cipantes puderam escolher vários pos de adereços para se
caracterizarem antes de serem fotografados. No ﬁnal, a equipe de
apoio da Apabb serviu pipoca, bala, cachorro-quente, refrigerante e
água.
Tel.: (71) 3320-7041/ E-mail: apabb_ba@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/ba/

O Núcleo Ceará, em parceria com a Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza
– Fametro, realizou no dia 09 de abril um seminário em comemoração ao Dia
Mundial de Conscien zação do Au smo. Durante o encontro, que reuniu 184
par cipantes, a assistente social e supervisora administra va da Apabb CE, Marly
Pereira, fez uma exposição sobre a realização das ações e projetos desenvolvidos
pela Associação, além de falar dos direitos das PcD, com ênfase no au smo. Um
dos destaques do evento foi a palestra “Au smo x Neurociência”, feita pelo Prof.
Cesar Augusto Venâncio da Silva, especialista em neurociência clínica e professor
de educação especial, que abordou o conceito de au smo, sintomas e diagnós co
fundamentados nas teorias da neurociência. A profa. Cláudia Hartwig, educadora sica e mãe de au sta, compar lhou sua
vivência como responsável por PcD e sua experiência como educadora sica na Casa da Esperança/CE.
Tel.: (85) 3255-3285 / E-mail: apabb_ce@apabb.org.br / Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/ce

Ceará

Au smo em pauta

Distrito Federal

Música e força de vontade
O Núcleo DF pres giou a presença do maestro João Carlos Mar ns
no Teatro Nacional de Brasília, em 26 de fevereiro, onde ele regeu a
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que
executou um repertório de Mozart. O maestro foi a estrela da noite
e, além da regência brilhante, conversou com a platéia e emocionou
a todos ao contar sobre sua persistência em superar a paralisia dos
movimentos das mãos. Música, beleza e força de vontade marcaram
presença em uma noite muito especial vivenciada pelo grupo.
Tel.: (61) 3102-9986/ E-mail: apabb_df@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/df

Com o tema “Páscoa: Tempo de Renovação” o Núcleo ES realizou o
primeiro Encontro de Famílias I de 2013 do Núcleo Espírito Santo, no
dia 23 de março.
Em um clima de descontração, os familiares dos usuários vivenciaram
experiências de renovação e aprenderam a confeccionar embalagens
para ovos de Páscoa. Ao mesmo tempo, os usuários par cipavam de
uma oﬁcina de ovos trufados, onde ﬁzeram doces e puderam reﬂe r
sobre o processo de mudança pelo qual o chocolate passou até se
tornar um ovo de Páscoa. Durante a a vidade de reﬂexão, o grupo,
formado por 23 pessoas, concluiu o quanto as mudanças são
importantes também em suas próprias vida, opinaram e trocaram experiências entre si.
Tel.: (27) 3314.3029/ E-mail: apabb_es@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/es

Espírito Santo

Encontro de Famílias
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Goiás

Aniversário de 18 anos
O Núcleo Goiás completou 18 anos no dia 17 de março e promoveu uma
festa na casa de dança Carlota Live Music. A comemoração contou com
a presença de 37 pessoas que dançaram muito ao som da banda de
samba e forró. Os recreadores da Apabb animaram a noite com aula de
samba, troca de duplas e mo varam os pais a par ciparem ao lado de
seus ﬁlhos. Além de celebrar a maioridade do Núcleo, e divulgar a
Apabb, a festa também nha o obje vo de oferecer aos usuários a
experiência de frequentar uma balada. A alegria tomou conta quando o
grupo cantou “parabéns a você” para a Associação, com direito a bolo
de aniversário e 18 velinhas.
Tel.: (62) 3216-5179 / E-mail: apabb_go@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/go

A comemoração de Páscoa do Núcleo Minas Gerais foi realizada no dia
10 de abril no Clube Palmeiras, parceiro da Apabb MG na realização
do Projeto Movimento de Esportes, Hidroginás ca e Capoeira, e
contou com a par cipação de 40 usuários e familiares, além de
técnicos da Associação.
Foram programadas várias a vidades diver das como, gincana
temá ca e caça aos ovos de Páscoa. O evento contou com o apoio da
ECOA – Equipe de Comunicação e Autodesenvolvimento da CSL de
Belo Horizonte, que doou os ovos para a tarde de muita festa e
alegria.
Tel.: (31) 2515-2901/ E-mail: apabb_mg@apabb.org.br / Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/mg

Minas Gerais

Caça aos ovos

Paraná

Visita ao Beto Carrero World
Durante os dias 01 e 02 de fevereiro, o Núcleo Paraná esteve no Beto Carrero
World com uma turma formada por 17 usuários, além da equipe da Apabb. Foram
dias de muita alegria e cooperação entre todos os par cipantes do evento. A ida
ao parque encerrou a colônia de férias 2013 e os usuários realizaram a vidades
diversiﬁcadas e intera vas. No primeiro dia puderam se diver r nos brinquedos
super-radicais e exploraram todo o parque temá co. Também visitaram uma
praia e par ciparam de um jantar especial. No dia seguinte, realizaram passeios
de trem, bondinho, ﬁzeram compras e assis ram a mais shows. Bons momentos e
entrosamento surpreendente marcaram a viagem do grupo.
Tel.: (41) 3262-3263 / E-mail: apabb_pr@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/pr/

De 01 a 03 de fevereiro foi realizado o Acampamento de Verão 2013 do Núcleo
Pernambuco. Com o obje vo de promover interação, inclusão social e lazer, o
evento aconteceu na Cia do Lazer, no município de Ipojuca. Durante os três
dias, a programação incluiu um trekking por todo o sí o, oﬁcina de máscaras
carnavalescas, passeio de barco, touro mecânico, banho de piscina, jogos de
salão e muitas outras a vidades. Já à noite, baladas, comemorações de
aniversários de par cipantes, baile de carnaval e desﬁle de máscaras ao som
de muito frevo agitaram o grupo, formado por 13 usuários.
Além de aprenderem sobre o verão e como aproveitar a estação com mais
saúde, os par cipantes voltaram para casa empolgados e com a expecta va de
novos encontros.
Tel.: (81) 3425-7291/ Email: apabb_pe@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/pe/

Pernambuco

Acampamento agitado

8
Rio de Janeiro

Dia de risadas
Nos dias 2 e 3 de março o Núcleo carioca pres giou a comédia musical “A
Família Addams”, estrelada por Marisa Orth e Daniel Boaventura, que
interpretam os personagens Mor cia e Gomez Addams.
Em parceria com a ONG Solazer, a Apabb conseguiu a doação de mais de
50 convites aos usuários e familiares. Após o espetáculo, alguns
par cipantes foram ao camarim cumprimentar e rar fotos ao lado dos
atores, onde foram recebidos com muita simpa a e gen leza. O grupo não
economizou elogios à peça e a acessibilidade do Teatro Vivo Rio.

Down no mercado de trabalho

Rio Grande do Sul

Em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado
no dia 21 de março, a Assembleia Legisla va Rio Grande do Norte
promoveu uma sessão solene para homenagear três de seus funcionários
com deﬁciência. Na ocasião, foram homenageados os associados do
Núcleo po guar e par cipantes do Projeto Ação Dignidade, que
trabalham como recepcionistas na Assembleia, Filipe Ramos, Kalina Falcão
e Manuela Neli. O deputado Ricardo Mo a, presidente da Assembleia,
falou sobre a capacidade que os três têm de "transformar suas diferenças
em diferenciais, desempenhando suas a vidades no plenário e cerimonial
da casa com louvor". Ao ﬁnal da sessão, os jovens receberam placas
comemora vas.
Tel.: (84) 3234-8291/ E-mail: apabb_rn@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/rn

Rio Grande do Norte

Fone: (21) 3808-5663 / E mail: apabb_rj@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/rj

“Brincando” de soldado
No dia 1º de março aconteceu a Primeira Gincana da Apabb Núcleo RS com apoio
do Exército brasileiro no CPOR/POA (Centro de Preparação de Oﬁciais da
Reserva de Porto Alegre). Parceiros desde 2010, os soldados montaram uma
estrutura especial para receber a turma da Associação. No total, 45 par cipantes
foram divididos em três equipes e as a vidades foram intensas: brincadeiras em
campo de futebol, disputas de bambolê, trilha, compe ção de grito de guerra e
muitas outras. Ao ﬁnal do evento, que marcou mais um ponto importante para os
projetos da Apabb no Estado, foram oferecidos lanches aos usuários.
Tel.: (51) 3214-7825 / E-mail: apabb_rs@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/rs

No dia 1º de abril, o Núcleo Santa Catarina retomou as a vidades do
Programa de Esporte desenvolvidas no Ceﬁd/UDESC (Centro de Ciência
da Saúde e do Esporte / Universidade do Estado de Santa Catarina). As
turmas do Projeto Movimento A vidade Aquá ca e Projeto Movimento
Natação UDESC contam com a atuação de um proﬁssional de educação
sica, uma bolsista do Laboratório de A vidade Motora Adaptada do
Ceﬁd/UDESC (LABAMA – Ceﬁd/UDESC), um estagiário e um voluntário.
Com retorno grada vo dos alunos, as a vidades estarão focadas nas
habilidades aquá cas de iniciação e aprimoramento da natação, noções
de auto-cuidado e valorização, visando o desenvolvimento integral dos
par cipantes.
Tel.: (48) 3281-5397 / E-mail: apabb_sc@apabb.org.br / Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/sc

Santa Catarina

Natação está de volta

9

São Paulo

Acampamento Inclusivo de Verão
O Acampamento Inclusivo de Verão do Núcleo paulista ocorreu de 27 de janeiro a
03 de fevereiro, no Rancho Eco Park Paumar, em Ita ba-SP. Par ciparam 42
pessoas, entre usuários e a equipe da Apabb. As a vidades de lazer
proporcionaram aos acampantes, interesses sico-espor vos, intelectuais,
manuais, ar s cos, sociais e turís cos. A programação incluiu a vidades
aquá cas e recrea vas, como brincadeiras na piscina, roda de violão, capoeira,
videokê, baladas, salão de jogos, exibição de ﬁlmes, teatro e muito mais. A
conﬁança dos pais e/ou responsáveis em deixar seus ﬁlhos durante oito dias sob
os cuidados da Associação e a sa sfação deles no retorno para casa, mostram o
quanto é posi vo o saldo da ação. Esta conﬁança é o maior patrimônio da Apabb.
Tel.: (11) 3491-4142 / E-mail: apabb_sp@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/sp

Em 08 de fevereiro foi realizado o Apabb – Fantasy no Co nguibá Esporte
Clube. A festa, organizada pelo Núcleo Sergipe, reuniu mais de cem pessoas
e resgatou a alegria e a descontração do carnaval de rua de Aracaju, através
do frevo. O obje vo do evento foi proporcionar sociabilidade e autonomia
aos par cipantes por meio do lazer e da cultura. Outras ins tuições
es veram presentes junto com a Apabb e tornaram o dia ainda mais
especial.

Sergipe

Carnaval de rua

Tel.: (79) 3249-1818/ E-mail: apabb_se@apabb.org.br/ Site: www.apabb.org.br/nucleos/es/se

Aposentadoria especial para pessoas com deﬁciência é aprovada
Projeto de Lei Complementar (PLP 277/2005) entrou na pauta
de votações da sessão extraordinária por acordo de lideranças
e foi aprovado por unanimidade (361 votos). O texto ﬁnal
segue agora para sanção presidencial
Cumprindo o que havia sido acordado na reunião de líderes, o
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, colocou em
votação o subs tu vo do Senado ao Projeto de Lei Complementar
(PLP) 277/05, de autoria do ex-deputado federal e atual vereador
Leonardo José de Ma os do PV de Belo Horizonte, que permite às
pessoas com deﬁciência se aposentar com menos tempo de
contribuição à Previdência Social.
De acordo com a relatora do projeto, deputada Roseane
Cavalcante de Freitas, (PTdoB/AL), conhecida como “Rosinha da
Adefal”, a PL corrige uma injus ça histórica pra cada contra as
pessoas com deﬁciência, que até hoje acabavam sendo obrigadas
a se aposentar por invalidez. “Eu posso dizer agora que realmente
valeu o meu mandato. Há 20 anos, estávamos pedindo um
emprego, hoje já estamos lutando por uma aposentadoria

especial. Isso é respeito às diferenças. Isso é promover a igualdade
de direitos”, disse a deputada.
Para os casos de deﬁciência grave, o limite de tempo de
contribuição para aposentadoria integral de homens passa dos 35
para 25 anos; e de mulheres, de 30 para 20 anos. Quando a
deﬁciência for moderada, as novas condições para aposentadoria
por tempo de contribuição passam a ser de 29 anos para homens e
de 24 para mulheres. Caso a deﬁciência seja leve, esse tempo será
de 33 anos para homens e 28 para mulheres.
Já a aposentadoria por idade passa de 65 para 60 anos, no caso dos
homens, e de 60 para 55 anos, no caso das mulheres,
independentemente do grau de deﬁciência. A condição é o
cumprimento de um tempo mínimo de 15 anos de contribuição e
comprovada a deﬁciência por igual período. Regulamento do
Execu vo deﬁnirá as deﬁciências consideradas graves, moderadas
e leves para a aplicação da lei. Agora, o projeto segue para sanção
da presidente Dilma Rousseﬀ.
Texto original publicado em www.bhlegal.net/blog a par r de informações da
Agência Câmara e editado por Sandra Miranda. Fonte: Câmara dos Deputados.

DICA DE ETIQUETA
É correto dizer que a pessoa é “portadora de deﬁciência”?
As várias en dades que atuam no movimento da Pessoa com Deﬁciência – PcD sugerem que o mais adequado é usar a preposição
“com”. Exemplos: aluno com síndrome de Down; professora com surdez; cidadã com deﬁciência. A palavra “portador” não é
adequada porque pessoas não carregam suas deﬁciências.
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Em junho deste ano completarei treze anos
de trabalho no Banco do Brasil. Apesar de
ter sido meu primeiro emprego, posso
dizer, sem sombra de dúvidas, que faz parte
das grandes conquistas da minha vida. Digo
isso porque foi através dele que consegui
independência ﬁnanceira e fui capaz de
comprar meu primeiro automóvel. Quando
me chamaram para levar a documentação
até a minha futura agência, sen aquele
“friozinho” na barriga.
Ao chegar naquele mundo totalmente
novo, o gerente geral da época, Roberto
Godoy Júnior, me chamou para uma
conversa. Dentro de todos os “protocolos
empresariais” não sei se essa conversa se
encaixaria, mas pra mim ela foi muito
importante. Ele estava, digamos, “sem
rumo”, pois nunca havia trabalhado com
pessoas com deﬁciência e não sabia como
agir ou como ajudar. Eu lembro muito bem
desse dia, de uma frase que eu disse: “você
nunca trabalhou com nenhum deﬁciente e
eu nunca trabalhei em lugar nenhum.
Então também não sei como vai ser ou do
que vou precisar. A única coisa que eu peço
é que me deixe fazer o que eu achar que
consigo, e qualquer coisa que precisar, com
certeza irei pedir”. Depois de muito tempo
ﬁquei sabendo que ele havia feito também
uma reunião com os funcionários para
informá-los da “novidade” e orientá-los a
me oferecer ajuda.

Foto: Virgílio Machado

Indivíduo Singular

Passaram-se treze anos e desde então, a
maioria daquelas pessoas do início da
minha carreira já não estão mais na agência
onde trabalho. Alguns foram promovidos e
estão em outros lugares, outros seguiram
suas vidas fora do banco e poucos ainda
estão lá comigo. Tenho certeza que daquela
primeira turma que conheci lá atrás, entre
dias de luta, farras e viagens, ﬁz grandes
amigos e ainda tenho grandes irmãos (os
quais a correria do dia a dia não nos
permite um contato maior). Mas acima de

Entre para o me da Apabb
Seja um parceiro da Apabb e venha
fazer parte do sonho de melhorar a
vida das PcD:
www.apabb.org.br/parceiros

tudo, ﬁco na esperança que toda essa
convivência que vemos nesse período,
possa ter mostrado a eles que eu, como
deﬁciente, não sou mais diferente ou mais
igual, inferior ou superior do que cada um
deles não deﬁcientes... Somos todos
indivíduos com suas singularidades.
(*)Jackson Alexandre Ber n, 36 anos, é
caixa efe vo da agência do Banco do Brasil
da Vila Prudente, em São Paulo. Desde
2012, ele é delegado do Núcleo SP da
Apabb.

Curta a página da Apabb no Facebook
A Apabb também está nas redes sociais! A página da
Associação no Facebook é um espaço dedicado à troca de
experiências e ao compar lhamento de informações. Por
lá, estamos abertos a crí cas, sugestões, comentários e
novidades relacionadas ao universo das PcD. Por trás de
cada “cur r”, existe uma pessoa! E a Apabb está
esperando por você.

Mala Direta
Postal

Fechamento autorizado,
pode ser aberto pela ECT.

9912228175-DR/SPM
SPPOSTSERVICE

PARA USO DOS CORREIOS
MUDOU-SE
DESCONHECIDO
RECUSADO
ENDEREÇO INSUFICIENTE
NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
FALECIDO
AUSENTE
NÃO PROCURADO

Av. São João, 32 - 11º andar CEP: 01036-000 - Centro - São Paulo

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM
__/__/__ EM __/__/__
RESPONSÁVEL

FECHAMENTO AUTORIZADO.
PODE SER ABERTO PELA ECT

