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Dados do Censo 2000, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mostram 
que as pessoas com deficiência representam 
14,5% da população, ou seja, cerca de 24,6 
milhões de pessoas. 
Nesse contexto, a Apabb – Associação de Pais, 
Amigos e Pessoas com Deficiência, de Fun-
cionários do Banco do Brasil e da Comunidade é 
uma instituição sem fins lucrativos, com certifi-
cado de filantropia e utilidade pública, voltada 
à inclusão e à qualidade de vida das pessoas 
com deficiência e ao apoio a suas famílias. 
A Associação foi fundada em 1987, em São 
Paulo, por um grupo de funcionários do Banco 
do Brasil. Atualmente, conta com núcleos em 13 
estados e no Distrito Federal, que desenvolvem 
projetos sintonizados com as necessidades e o 
contexto sociocultural de suas comunidades. 
Os principais objetivos da Apabb são o apoio, 
a habilitação e a reabilitação das pessoas 
com deficiência e a promoção de sua integ-
ração à vida comunitária, por meio do inter-

NORMAL É SER FELIZ!

ApResentAção

câmbio social com outras entidades voltadas 
a atividades sociais, de lazer, de esporte e de 
promoção da cultura.
Para dar corpo a sua missão, participa ativa-
mente das políticas públicas de defesa dos 
direitos da pessoa com deficiência.
A finalidade deste relatório é revelar o tra-
balho que foi feito pela Apabb em 2009, bus-
cando contribuir para transformar a realidade 
das pessoas com deficiência. Nosso intuito é 
que seja um instrumento de informação e re-
flexão sobre a atuação da Entidade e contribua 
para divulgar suas ações. 
Esperamos, assim, que você tenha muito mais 
orgulho de fazer parte do grupo de pessoas que 
contribui para provar que normal é ser feliz!

missão visão

Realizar ações, desenvolver projetos, 

estabelecer parcerias, captar recursos, 

garantir a visibilidade e a credibilida-

de da organização, em prol das pessoas 

com deficiência e suas famílias.

Tornar-se referência no acolhimento das 

pessoas com deficiência e suas famílias, 

bem como na defesa de seus direitos, 

contribuindo com sua inclusão social e 

melhoria da qualidade de vida. 

ApAbb



Toda vez que concluímos um ciclo de trabalho procuramos fazer uma análise crítica do 
que foi construído, tendo como parâmetro as nossas expectativas, as metas traçadas e o 
histórico de atividades em períodos anteriores. e, como fazemos todo ano, produzimos o 

Relatório Anual de Atividades para prestar contas aos nossos associados, doadores e patroci-
nadores do que fizemos em prol da pessoa com deficiência e de sua família. De todo o traba-
lho, esse é o que nos dá mais satisfação, pois, antes de ser uma obrigação corporativa, é uma 
oportunidade de mostrar o tamanho da Apabb e o quanto ela vem crescendo ano a ano.
É impossível falar de desempenho em 2009 sem lembrar que foi um ano difícil para todas as 
entidades que sobrevivem de contribuições e doações. por conta da crise financeira mundial, 
que teve início em 2008, os recursos destinados ao terceiro setor ficaram escassos, o que obri-
gou muitas entidades a reverem seus orçamentos. e a Apabb fez isso. 
Quando o Colégio de Diretores avaliou o índice que mede a captação das nossas receitas e 
verificou que não iríamos alcançar a meta proposta em nosso orçamento, tomamos a decisão 
acertada de cortar despesas que não tinham relação direta com o trabalho de ponta e rever 
compromissos já autorizados, garantindo, no entanto, os recursos necessários para impulsionar 
os atendimentos e serviços prestados aos nossos usuários. 
Apesar da crise, a Apabb não podia parar nem muito menos encolher, mesmo que para isso 
fosse preciso usar um pouco das reservas acumuladas ao longo dos anos. o envolvimento no 
aperto financeiro e o compromisso com o usuário final não foram apenas do Colégio de Di-
retores. em novembro, com a concordância de todos os delegados, fizemos nossa Assembleia 
Geral em formato virtual, economizando uma boa soma de recursos que iriam para a reunião 
presencial realizada rotineiramente em são paulo.
Fechado o ano, tivemos a certeza de que nossas decisões foram acertadas. A Apabb cresceu e 
os números preliminares de 2010 mostram que estamos alcançando as metas propostas para 
as receitas. no ano passado, aumentamos em 14,6% a quantidade de atendimentos efetua-
dos, passando de 62.216 para 72.844. Dez mil atendimentos a mais que no ano anterior! 
Mas não foi só em números absolutos que a Apabb cresceu. A visibilidade da entidade den-
tro e fora do universo do Banco do Brasil mostrou que estamos entrando em uma nova fase. 
estivemos presentes em matérias veiculadas na mídia e fizemos parcerias com as entidades 
vinculadas ao BB para divulgação da Associação e captação de novos associados. os frutos 
dessa divulgação estão sendo sentidos no aumento do número de associados em 2010.
esse resultado somente foi possível graças ao empenho, a garra, a dedicação, a motivação e o 
entusiasmo dos nossos associados, patrocinadores, doadores, voluntários e funcionários. para 
todos eles o nosso agradecimento e o reconhecimento de que a Apabb não existiria se cada 
ator não tivesse um objetivo em comum: lutar pela inclusão e melhoria da qualidade de vida 
da pessoa com deficiência e de sua família.
Boa leitura!

Roberto Paulo do Vale Tiné
Presidente da Apabb

UM ANO DE DESAFIOS E CRESCIMENTO

CARtA Do pResiDente
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Façamos da interrupção um 
caminho novo.
Da queda um passo de dança, 
do medo uma escada, do sonho 
uma ponte, da procura um 
encontro!

Fernando Sabino

HistóRiA
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Funcionários do Banco do Brasil, Berenice souza, 
Airton de Moura, Geraldo Azevedo e Hermano 

de Brito enfrentavam um problema comum. eram 
pais de crianças que precisavam de tratamento e 
cuidados especiais.
o grupo começou a se reunir em meados de 1986 
para trocar ideias, experiências e informações. em 
11 de agosto de 1987 eles fundaram a Associa-
ção de pais e Amigos de pessoas portadoras de 
Deficiência dos Funcionários do Banco do Brasil. 
Mais tarde a denominação mudou para Associa-
ção de pais, Amigos e pessoas com Deficiência, de 
Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade, 
como forma de reforçar também a participação da 
comunidade nas atividades da Associação.
os encontros aconteciam na casa de um dos fun-
dadores e giravam em torno do papel que uma 
entidade com o perfil da Apabb desempenharia e 
como deveria ser a atuação de seus integrantes. 
Como recorda a própria Berenice que, além de ser 
uma das fundadoras e ex-presidente da entidade 

em várias gestões, é hoje delegada pelo núcleo 
são paulo, no início não havia um foco definido. 
“sabíamos que enfrentávamos uma série de proble-
mas com nossos filhos e de acesso a informações.”

Primeiros passos
À medida que as reuniões se sucediam, esses pais 
começaram a descobrir tantas coisas em comum 
que os encontros se transformaram em uma es-
pécie de terapia de grupo, o que propiciou o for-
talecimento e amadurecimento daquele embrião. 
“Éramos um grupo quase de autoajuda”, brinca.
Um momento importante na construção da asso-
ciação foi a contratação da primeira assistente so-
cial, figura chave para o desenvolvimento da enti-
dade. Ao mesmo tempo, começava a ser esboçado 
um programa de lazer, a partir das próprias neces-
sidades e limitações vividas por seus integrantes. 
era difícil fazer reuniões porque as crianças que-
riam atenção e o grupo não sabia como as divertir 
e que tipo de atividade realizar com elas. 

De semente a fruto
A união de quatro funcionários da Agência Centro do Banco 
do Brasil, em são paulo, deu origem à Apabb
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para Berenice, essas circunstâncias propiciaram o 
desenvolvimento de programas de lazer e esporte 
adaptados para deficientes, área em que a Apabb é 
precursora: “Quando começamos a ter contato com 
o lazer, percebemos o quanto éramos carentes des-
se tipo de serviço. não havia as ofertas que existem 
hoje. o lazer especializado surgiu, assim, como um 
movimento do próprio grupo”.

Nova realidade
A iniciativa bem sucedida de são paulo fez surgir 
núcleos em várias regiões do país, a partir de 1991. 
o primeiro deles foi o do Ceará. Hoje há um total 
de 14 núcleos regionais. Com a disseminação desse 
trabalho por todo o Brasil, a Apabb acabou se tor-
nando uma entidade nacional.
na medida em que a Apabb se firmava como enti-
dade voltada à inclusão social das pessoas com de-
ficiência, três vertentes começaram a tomar corpo. 
os programas de Atenção à Família, os de Lazer e 
os de esporte. Mais tarde surgiu o programa de Ca-
pacitação, este último impulsionado por conquistas 
sociais que possibilitavam a inserção das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho.
em  fevereiro de 1997, a Associação tornou-se ofi-
cialmente de utilidade pública federal, recebendo, 
em 15 de maio 1998, o certificado de entidade 
com fins filantrópicos. sua atuação na defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência consolidou-se 
quando passou a integrar a bancada da sociedade 
civil no Conselho nacional dos Direitos da pessoa 
com Deficiência – Conade, representando o seg-
mento das múltiplas deficiências.
Hoje, por meio de uma série de projetos, a Associa-
ção vem cumprindo múltiplos objetivos:

• Apoiar as famílias das pessoas com deficiência;
• orientar, encaminhar e acompanhar o desenvolvi-
mento da pessoa com deficiência e de sua família; 
• promover o convívio e troca de experiências atra-
vés de encontros de lazer e atividades de recreação 
e/ou esportes para a pessoa com deficiência;
• Defender e disseminar a concepção da inclusão 
da pessoa com deficiência na sociedade;
• Defender e disseminar o direito ao exercício 

da cidadania; 
• estabelecer inter-relações com entidades se-
melhantes; 
• Fomentar estratégias que garantam a participação 
da pessoa com deficiência nas políticas públicas; 
• participar e acompanhar os conselhos de políticas  
públicas;
• promover debates, palestras, seminários etc.

Avanços e conquistas
Berenice gosta de chamar a Apabb de “paradoxo” 
e explica por quê. “A entidade foi fundada para que 
um dia não houvesse mais necessidade dela. se as 
pessoas fossem altamente conscientes, se a pessoa 
com deficiência fosse incluída em todos os setores, 
se não houvesse o preconceito, se a informação 
fosse democratizada plenamente, não haveria ne-
cessidade de uma entidade como a nossa.” 
Mas, apesar do cenário bem mais favorável do que 
o da década de 1980, as transformações culturais 
se processam lentamente e ainda há muito a con-
quistar. Mesmo assim, os avanços das últimas duas 
décadas são inquestionáveis. A lei de cotas, por 
exemplo, fez abrir as portas das empresas brasilei-
ras – inclusive as do Banco do Brasil – às pessoas 
com deficiência. Felizmente, no caso do BB, esses 
profissionais puderam encontrar uma cultura pro-
pícia, construída diligentemente pela Apabb, cujo 
lema de seu trabalho é uma mensagem de alento 
aos que defendem a inclusão social como caminho 
para a construção de uma sociedade mais justa, 
solidária e democrática: normal é ser feliz.
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Divisor de Águas

A   partir de janeiro de 2009, a presidência da 
Apabb começou a ser ocupada por um fun-

cionário da ativa do Banco do Brasil, cedido sem 
ônus para a Associação, atuando em tempo in-
tegral na Apabb. isso permitiu que a represen-
tatividade da entidade ganhasse nova face, em 
função da disponibilidade de tempo para atuar 
nesse segmento. 

o presidente da Apabb ocupa assento no Con-
selho nacional de Defesa dos Direitos da pessoa 
com Deficiência (Conade), vinculado à secretaria 
de Direitos Humanos da presidência da República 
(seDH/pR), no qual desempenha o cargo de coor-
denador da Comissão de Comunicação social.
também em 2009 a Apabb passou a ocupar as-
sento no Grupo temático de Cidadania e Respon-
sabilidade socioambiental da Associação nacio-
nal dos Funcionários do Banco do Brasil (Anabb). 
Ainda com relação ao Banco do Brasil, todos os 
espaços que a Apabb ocupa nos prédios do BB 
foram regularizados no ano passado, com a for-
malização da cessão em comodato. 
A força do nome da Apabb pôde ser sentida em 
agosto de 2009, quando a Assembleia Legislati-
va de são paulo realizou sessão solene para ho-
menagear os 22 anos de existência da entidade. 
o fato mostrou o reconhecimento pela sociedade 
paulista de que a Apabb presta serviço indispen-
sável para toda a comunidade.
na área interna, a Apabb investiu na formação 
profissional dos funcionários e coordenadores 
dos núcleos regionais, capacitando todos os su-
pervisores de núcleos e coordenadores adminis-
trativos por meio de cursos realizados em são 
paulo. no final do ano, a subsecretaria nacional 
de promoção dos Direitos da pessoa com Defi-
ciência (Corde), vinculada à seDH/pR, aprovou 
o projeto da Apabb para a realização de treina-
mento envolvendo todas as assistentes sociais e 
auxiliares administrativos dos núcleos regionais, 
que ocorreu em março de 2010, em natal (Rn) 
com o patrocínio da Corde.

o presidente da Apabb, Roberto tiné: atuando em tempo integral

pAnoRAMA 2009

o ano de 2009 tornou-se um marco na história da Apabb. pela primeira vez 
em 22 anos, a Associação tem um gestor com dedicação exclusiva 

ReLAtóRio AnUAL 2009



REINVENÇÃO

A vida só é possível
reinventada.

Anda o sol pelas campinas
e passeia a mão dourada
pelas águas, pelas folhas...
Ah! tudo bolhas
que vêm de fundas piscinas
de ilusionismo... – mais nada.

Mas a vida, a vida, a vida
A vida só é possível reinventada.

Cecília Meireles

pRoGRAMAs



Atenção às FAmíliAs e às pessoAs com DeFiciênciA

Abrange projetos de acolhimento, orientação, enca-
minhamento e acompanhamento individual, familiar 
e em grupo, voltados às pessoas com deficiência e 
as suas famílias. no programa são avaliados o tra-
balho que deve ser realizado com a família e a dinâ-

projetos

CAMinHAnDo CoM As esCoLAs
o objetivo é contribuir para o desenvolvimento 
social, afetivo e cognitivo do aluno com deficiên-
cia e para sua interação com a escola, a família 
e a comunidade, possibilitando o desenvolvimento 
de um processo educativo participativo, solidário 
e menos excludente. Com o apoio oferecido pelo 
projeto, os pais encontram maneiras de lidar com 
as questões inerentes à educação, à socialização e 
à interação de seus filhos no ambiente escolar. Ao 
mesmo tempo, os profissionais das escolas perce-
bem a necessidade de buscar formas de atender às 
necessidades desse aluno. 

mica desse grupo no qual se insere as pessoas com 
deficiência. A ação inclui ainda atividades de caráter 
socioeducativo, como oficinas de pintura e artesana-
to, dança, teatro, música, capacitação profissional, 
inclusão digital e grupo de apoio às famílias. 

Estudo realizado em 2009 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a pedido 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revelou que 
99,3% das pessoas demonstram algum tipo de preconceito. Feita em centenas de escolas pú-
blicas de todo o país, com alunos, mães e pais, diretores, professores e funcionários, a pesquisa 
mostrou que 96,5% dos entrevistados têm preconceito com as pessoas com deficiência. 
A Apabb é uma entidade formada por cidadãos que contribuem com seu trabalho e sua dedica-
ção para a construção de uma sociedade mais digna, justa e solidária. Ao longo de sua história, 
esse trabalho foi se aperfeiçoando e se fortalecendo. Hoje a Associação possui uma diferenciada 
tecnologia social, centrada no desenvolvimento integral das pessoas com deficiência. 
Os programas da Apabb buscam acabar com a discriminação, ampliando as possibilidades 
de inclusão e participação social, e o exercício da cidadania. Sua tecnologia social abarca o 
desenvolvimento de projetos de atenção às famílias e às pessoas com deficiência, capaci-
tação profissional, lazer e esporte.

A Apabb e sua tecnologia social 

processo educativo menos excludente
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GRUpo De Apoio Às FAMíLiAs
Com orientação e suporte profissional da Apabb, 
as famílias de pessoas com deficiência têm a opor-
tunidade de participar de grupos de discussão, nos 
quais podem relatar suas experiências e encontrar 
alternativas para problemas comuns.  Durante esses 
eventos o grupo também se informa e se atualiza 
sobre direitos, tratamentos, recursos, programas e 
projetos voltados às pessoas com deficiências. são 
promovidas ainda palestras sobre temas de interes-
se do grupo, com profissionais de diversas áreas, e 
realizadas oficinas de artes e culinária.

tRAtAMento DiFeRenCiADo nA sAÚDe
É um dos projetos mais antigos da Apabb, jun-
to com Caminhando com as escolas, Grupo de 
Apoio à Família e superação. É voltado ao públi-
co que tem dificuldade de acesso a alguns tipos 
de tratamento, em áreas como fonoaudiologia, 
fisioterapia, psicologia e neurologia. A partir de 
parcerias com profissionais e clínicas, com os 
quais a Apabb assina termos de compromisso, 
os usuários têm acesso a serviços diferenciados 
de saúde, pagando valores menores do que os 
cobrados usualmente pelo mercado.

oFiCinAs De ARtes
Capacitação em trabalhos manuais e artesanais 
para pessoas com deficiência e seus pais, favore-
cendo a geração de renda, a construção da cons-
ciência crítica e o fortalecimento do exercício da 
cidadania. na maioria das vezes essas oficinas 
são ministradas por mães voluntárias que pos-
suem alguma habilidade artesanal e a repassam 
para o grupo, multiplicando esse conhecimento. 
os trabalhos são comercializados em feiras, ba-
zares e lojas. Uma parte do dinheiro da venda é 
revertida para o próprio projeto e a outra, para 
quem confeccionou o produto. 

troca de experiências e busca de soluções

parcerias com serviços de saúde especializados

Mães voluntárias multiplicam seu conhecimento



DAnçA
Ao utilizar o corpo como instrumento de expres-
são, o projeto trabalha a coordenação motora, a 
agilidade, a flexibilidade, a respiração, o ritmo e 
a percepção espacial. A MpB e a música instru-
mental servem de base ao trabalho no qual cada 
participante deve descobrir seu tempo interno e os 
movimentos que seu corpo é capaz de produzir. o 
objetivo é desenvolver a individualidade, estimular 
a criatividade, favorecer a socialização e a autoes-
tima dos participantes, assim como colaborar para 
o fortalecimento do grupo como um todo.

MUsiCoteRApiA
A música pode desempenhar um papel signifi-
cativo no desenvolvimento de habilidades mo-
toras e na comunicação verbal e não verbal das 
pessoas com deficiência. o objetivo da musico-
terapia é abrir canais de comunicação, despertar 
potenciais e restabelecer funções físicas, emo-
cionais, mentais, sociais e cognitivas. Motivar 
a criatividade e o poder de improvisação é um 
dos aspectos importantes do projeto, que utiliza 
sons, ritmos e melodias para estimular a memó-
ria, a atenção, a concentração, a autoexpressão 
e a aprendizagem. 

VÁRiAs FoRMAs De expRessão
Criado em 2008, o projeto trabalha o lado lúdico 
do ser humano visando ao autoconhecimento. são 
utilizadas como ferramentas a música, a dança e o 
teatro, tendo por fundamento práticas pedagógi-
cas experimentais. o projeto é desenvolvido para 
que pais e usuários comecem a se descobrir, utili-
zando diferentes formas de expressão. A iniciativa 
permite que os participantes se libertem de travas 
comportamentais que impedem a manifestação 
plena de sua individualidade.o projeto utiliza o teatro, a dança e a música

Abrindo canais de comunicação e despertando potenciais 

estímulo à socialização e à criatividade
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CentRo De ConViVênCiA
o projeto contribui para a melhoria das relações 
interpessoais das pessoas com deficiência ao 
proporcionar o usufruto de espaços públicos e 
a participação de eventos socioculturais, de la-
zer e de recreação. no espaço de convivência as 
pessoas com deficiência, seus familiares e inte-
grantes da comunidade participam de atividades 
educativas e ocupacionais, como oficinas peda-
gógicas, culturais e de capacitação para o traba-
lho, que estimulam a cognição, a afetividade e a 
convivência entre todos.

cApAcitAção e QuAliFicAção proFissionAl

CiCLo De pALestRAs
Constitui-se de debates de temas de interesse 
de pais, familiares, profissionais e do público 
em geral. A ideia é formar profissionais e in-
formar o público e a comunidade sobre temas 
relacionados às pessoas com deficiência e a 
assuntos da atualidade, como a lei de cotas, 
educação inclusiva, entre outros. o ciclo atrai 
ainda estudantes de educação física, turismo, 
pedagogia que participam das palestras para 
se inteirar e adquirir conhecimentos extracurri-
culares. esse projeto é também uma forma de 
a Apabb divulgar sua atuação, ampliar seu pú-
blico e concretizar parcerias. 

A Apabb realiza cursos de capacitação profissio-
nal e de inclusão digital que possibilitam a in-
serção no mercado de trabalho das pessoas com 
deficiência. organiza  ainda palestras, seminários 
e treinamentos, visando atender profissionais, es-
tudantes e entidades. são promovidos também 

debates gratuitos e abertos à comunidade, sobre 
os mais diversos temas da atualidade e relaciona-
dos à questão da deficiência. o programa inclui 
ainda ações que fomentam o contato e a troca de 
experiências entre a comunidade acadêmica (alu-
nos e professores) e as pessoas com deficiência.

projetos

Banda do Centro de Convivência de natal

Debates e palestras sobre temas diversos



eMpReGABiLiDADe
o objetivo é desenvolver a capacidade pro-
dutiva da pessoa com deficiência com in-
tuito de prepará-la para a vida profissional. 
em contrapartida, é feito um trabalho com 
as empresas no sentido de se adequarem às 
condições dessas pessoas, desenvolvendo a 
acessibilidade atitudinal, arquitetônica e ins-
trumental. A Apabb estabelece parcerias com 
organizações e empresas que oferecem a ca-
pacitação, busca a inserção desse usuário e 
acompanha seu processo de adaptação.

extensão UniVeRsitÁRiA
oferece aos usuários atividades que motivam 
sua capacidade laboral e a percepção dos cuida-
dos com higiene pessoal e aparência. Fomenta 
também o contato com a comunidade acadêmi-
ca, possibilitando a troca de informações entre 
os envolvidos e o exercício da inclusão social. 
numa das experiências realizadas, os usuários 
aprenderam a confeccionar sabonetes artesa-
nais, o que possibilitou trabalhar com os aro-
mas e as cores que compõem sua formulação e 
participar de todo o processo de fabricação, da 
confecção do produto até a embalagem.

sUpeRAção
o projeto busca a inclusão digital de pessoas 
com e sem deficiência, por meio de cursos 
de iniciação à informática, e estímulo a sua 
profissionalização e inserção no mercado de 
trabalho. A iniciativa proporciona mudanças 
na aprendizagem, no comportamento, na per-
cepção da realidade, na perspectiva de futuro 
e principalmente na interação social dos par-
ticipantes, que podem vivenciar situações no-
vas, diferentes das usuais, bem como adquirir 
conhecimentos em informática. Curso de inclusão digital: estímulo à aprendizagem

oficina de sabonetes

inserção no mercado de trabalho
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lAzer

o programa de lazer da Apabb compreende ati-
vidades lúdicas – nos campos físico, social, artís-
tico, virtual, turístico, esportivo e intelectual – e 
tudo o que a criatividade permitir. seu papel é a 
descoberta de um corpo mais ativo e saudável, a 
ampliação e o fortalecimento dos relacionamen-
tos interpessoais e o usufruto do meio ambiente, 
tanto natural quanto social.

outro diferencial do programa é o de mobilizar 
as famílias para a participação social e facilitar o 
contato das pessoas com deficiência com o patri-
mônio cultural das cidades e parques, áreas verdes 
e outros espaços específicos. nas grandes metró-
poles, o lazer exerce papel fundamental, abrindo 
a possibilidade de ocuparem o entorno social e 
utilizarem os equipamentos urbanos.

ACAMpAMento, ACAntonAMento 
e CoLôniA De FÉRiAs
Realizados no período de férias, com uma equi-
pe de profissionais capacitados, esses projetos 
compreendem viagens e passeios a locais pró-
ximos à natureza ou a espaços diferentes do 
ambiente cotidiano, sem a presença de familia-
res. o intuito é possibilitar momentos de diver-
são, integração e qualidade de vida, acesso aos 
bens culturais e naturais, assim como interação 
com o grupo e a experiência da independência 
e da fruição com o meio circundante.

projetos

Diversão...

.....integração e.... ...qualidade de vida



CAMinHAR
Desenvolvido em parceria com a Associação 
Atlética Banco do Brasil (AABB), o projeto Cami-
nhar visa promover a inclusão e o atendimento 
de frequentadores de AABBs com deficiência, por 
meio de atividades de recreação, permitindo a in-
tegração com os demais associados. espalhadas 
por todo o Brasil, as AABBs foram criadas para 
atender funcionários do Banco do Brasil e seus 
familiares. Além de contar com uma infraestru-
tura de lazer e esporte completa, as associações 
mantêm uma programação esportiva, cultural e 
social voltada a todas as faixas etárias.

pAsseio
A inclusão da pessoa com deficiência deve abran-
ger a prática do lazer nas suas mais diversas for-
mas: artística, social, esportiva, virtual e turística. 
isso se dá por meio da utilização dos espaços 
e equipamentos públicos e da participação nas 
atividades oferecidas pela cidade, como pontos 
turísticos, cinemas, teatros, museus, shows, res-
taurantes, clubes, parques, sítios, praias, estádios, 
hotéis, trilhas, etc. o projeto ajuda a romper com 
as barreiras culturais e físicas e mobilizar a socie-
dade para receber as pessoas com deficiência.

Festa junina numa AABB

Rafting

estação Ciência
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enContRo De FAMíLiAs
É uma forma prazerosa e alegre de mobilizar as 
famílias. são momentos de lazer que possibilitam 
a troca de experiências e o fortalecimento de la-
ços afetivos, entre as pessoas com deficiência, os 
familiares, amigos e convidados, além da maior 
aproximação com a Apabb. Brincar e amar, na 
maioria da vezes, são elementos esquecidos numa 
sociedade automatizada e altamente competitiva 
que acaba sufocando manifestações de contenta-
mento. nesse projeto as famílias são mobilizadas 
para se tornarem atores desse movimento de aco-
lhimento e comunhão com o outro.

esportes

A prática de modalidades esportivas voltadas a 
crianças, jovens e adultos com diferentes tipos 
e graus de deficiência é um processo de educa-
ção, de manutenção da saúde, de equiparação 
de oportunidades, de inclusão e de qualidade de 
vida.  na Apabb, o esporte amplia as possibilida-
des de movimento e a autonomia para as ativi-
dades da vida diária. 

Desenvolvido por profissionais de educação física, 
com experiência em esportes e atividades físicas 
para pessoas com deficiência, o programa abran-
ge esportes, ginástica, jogos, expressão corporal, 
dança, capoeira, entre outras atividades. os eventos 
internos promovem o fortalecimento dos grupos e 
os externos, o intercâmbio com outras entidades e a 
visibilidade das ações no entorno comunitário. 

DisCoteCA
Dançar, manifestar suas emoções, comunicar-se são 
atividades que colaboram para a construção de in-
divíduos mais felizes e equilibrados, conectados com 
seu meio. Realizado de forma exclusiva ou ainda em 
discotecas da cidade, o projeto fortalece a indepen-
dência, a confiança e o convívio social das pessoas 
com deficiência, ao propiciar a manifestação em pú-
blico de sua expressão física e emocional, por meio 
da música, da dança e do relacionamento com o 
outro. A ação permite ainda estreitar o vínculo entre 
as famílias e os profissionais da Apabb. Convívio social e estímulo à expressão física e emocional

Fortalecimento dos laços afetivos



MoViMento
De forma sistematizada e continuada, promove a 
inclusão social, a saúde, a educação e a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas com deficiên-
cia através do esporte. o projeto utiliza metodo-
logia própria, fundamentada na aprendizagem e 
na busca da superação de limites, por meio do 
desenvolvimento das potencialidades individuais 
e de grupo. nas aulas os profissionais incentivam 
a participação irrestrita de todos, independente-
mente do nível de comprometimento e das habili-
dades motoras e sensoriais, buscando seu desen-
volvimento integral, sua autonomia, criatividade e 
a ampliação dessas habilidades. 

eVentos espoRtiVos
englobam campeonatos, torneios, festivais e apresentações, com foco no esporte participativo. o principal 
objetivo é proporcionar aos atletas vivências socioafetivas, assim como a superação de limites. estimula-
dos ao aprendizado de regras, os participantes fixam condutas técnicas e sociais. os eventos favorecem 
ainda o contato com o entorno comunitário e a utilização dos espaços esportivos das cidades.

projetos

torneio de esporte inclusivo Apabb-2009 paraolimpíadas escolares

Capoeira: superação de limites
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RetRospeCtiVA

Fazendo a diferença
Os 14 núcleos regionais foram criados em diferentes momentos da história da Apabb. Ten-
do por parâmetro os programas elaborados pela associação e seus diversos projetos, or-
ganizam suas atividades levando em consideração a realidade sociocultural da qual fazem 
parte e as necessidades de sua comunidade. Confira abaixo os projetos mais importantes 
desenvolvidos no ano de 2009 em cada um deles

núcleo bAhiA
Fundação: 14 de julho de 2003

prestigiada por um público formado por mais de 150 
pessoas, a apresentação do espetáculo Arco íris, no 
teatro isba (instituto social da Bahia), em dezembro, 
concluiu a segunda etapa do projeto de Dança. For-
mada por pais e familiares, a plateia vibrou com a 
coreografia e a capacidade de superação do grupo. 
outro fato importante no núcleo Bahia, em 2009, 
foram as solenidades de entrega dos certificados 
para os alunos do projeto superação, desenvolvido 
de março a dezembro. 
Vale destacar também a oficina de Artesanato, inicia-
da em maio, utilizando técnicas de decupagem e cra-
quelê em caixas de MDF (fibra de média densidade). 

núcleo ceArá
Fundação: 18 de janeiro de 1991

entre as iniciativas mais importantes realizadas pelo 
núcleo Ceará, em 2009, está a campanha de capta-
ção de recursos sua nota Vale Dinheiro para arreca-
dação de notas fiscais. 
sua nota Vale Dinheiro é uma iniciativa da secretaria 
da Fazenda do Ceará (sefaz) e tem por objetivo esti-
mular a arrecadação tributária. para a instituição ser 
cadastrada e receber o recurso, é necessário apresen-
tar um projeto à secretaria de Ação social mostrando 
como será utilizado o valor arrecadado.
Durante o ano, o núcleo promoveu ainda encontro 

Acantonamento

encontro de Famílias

de Famílias (enfa), Discoteca, Colônia de Férias, 
projeto Caminhar, Acantonamento, projeto su-
peração e diversos passeios.



4ª Caminhada Qualidade de Vida

Colônia de Férias: ida ao circo

núcleo Distrito FeDerAl
Fundação: 20 de maio de 1995

A atividade mais marcante realizada pelo núcleo 
Distrito Federal foi o encontro de Famílias (enfa). o 
evento aconteceu em agosto, na AABB-Brasília, em 
comemoração ao aniversário de 14 anos do núcleo, 
e teve a participação de 48 usuários.. 
o núcleo organizou ainda um churrasco de confra-
ternização, para realizar uma ação entre amigos. os 
recursos foram para o projeto Colônia de Férias.
Durante o ano, foram promovidas também outras 
atividades, como ida ao teatro, Festa Junina e Gru-
po de Apoio às Famílias (GAF), que enfocou temas 
diversos. o núcleo participou também da 4ª Ca-
minhada Qualidade de Vida, no parque da Cidade 
Dona sarah Kubitschek.

núcleo espírito sAnto
Fundação: 16 de outubro de 1993

promovido em dezembro, na AABB-Vitória, o en-
contro de Famílias (enfa) foi o acontecimento mais 
marcante de 2009 realizado pelo núcleo espírito 
santo. Além de conseguir doações importantes, a 
confraternização de natal mobilizou 59 pessoas. 
tanto a equipe do núcleo como os associados sen-
tiram-se gratificados pelos resultados do evento. 
o almoço incluiu bufê de churrasco e carrinho de 

picolé à disposição dos participantes. A presença 
de papai noel, distribuindo presentes aos peque-
nos, fez a festa da garotada. o som ficou a cargo 
do DJ Vitor. 
entre as atividades realizadas pelo núcleo, du-
rante o ano, é oportuno salientar também a visita 
à escola de samba Mocidade Unida da Glória, a 
Manhã esportiva, a Discoteca, a Colônia de Férias 
e o piquenique no parque. 
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núcleo Goiás
Fundação: 11 de março de 1995

Uma das ações mais bem-sucedidas, promovidas 
pelo núcleo Goiás, em 2009, foi a Colônia de Férias, 
realizada em janeiro. o evento aconteceu no clube 
da AGMp (Associação Goiana do Ministério públi-
co), que cedeu gentilmente o espaço para a Apabb 
realizar um evento inclusivo, unindo seus usuários e 
os filhos dos funcionários do Ministério público. 
em 2009, o núcleo Goiás realizou também Discote-
ca, festival de sorvete, passeio de mini buggy, Festa 
Junina, encontro de Famílias (enfa) e participou da 
Reacess - Feira nacional de Reabilitação, inclusão 
e Acessibilidade.

núcleo minAs GerAis
Fundação: 12 de julho de 1998

A reativação do programa de esporte do núcleo Minas Gerais, graças à parceria com a prefeitura de Belo 
Horizonte, representou uma grande conquista em 2009. Foram desenvolvidas as modalidades natação, 
atletismo, futsal e expressão corporal. Com a reestruturação do programa, o núcleo retomou também as 
atividades com o Grupo de Apoio às Famílias (GAF). 
Um fato marcante, em 2009, foi a visita de dois integrantes do Colégio de Diretores ao núcleo MG, no dia 
22 de agosto, o presidente da Apabb, Roberto paulo do Vale tiné, e o diretor, João Leopoldo silva petry.  
A Apabb MG realizou também a formatura dos integrantes da oficina de Confecção de produtos Artesa-
nais, em outubro. o curso foi ministrado entre agosto e outubro, graças à parceria da Apabb MG com o 
serviço de proteção social à pessoa com Deficiência da prefeitura de Belo Horizonte e a primeira igreja 
Batista de Belo Horizonte, que cedeu o espaço para a realização da oficina. 

Colônia de Férias

Reativação do programa de esporte



núcleo pArAná
Fundação: 4 de agosto de 1998

As animadas discotecas organizadas pelo núcleo 
paraná deram o tom em 2009. em setembro, o 
núcleo realizou a Festa da primavera. em outubro, 
foi a vez da Festa de Halloween, que teve como 
destaques o karaokê e o desfile de fantasia.  
Várias Formas de expressão foi outra ação bem-
sucedida desenvolvida em 2009. Visando ao 
autoconhecimento, o projeto utiliza a música, a 
dança e o teatro como instrumentos de desco-
berta da individualidade. 
Um evento organizado pelo núcleo, no Dia interna-
cional da síndrome de Down, no centro de Curitiba, 
junto com a Associação Reviver Down, também ga-
nhou repercussão. Foi montada uma tenda na pra-
ça, onde integrantes da Apabb e da Reviver Down 
divulgaram seu trabalho. 
A Apabb paraná também participou da caminhada 
comemorativa ao Dia internacional da pessoa com 

núcleo pernAmbuco
Fundação: 6 de novembro de 1995

em parceria com o instituto Cooperforte, o núcleo per-
nambuco promoveu o projeto superação, com foco na 
educação inclusiva e empregabilidade. Foram realiza-
dos os cursos de auxiliar administrativo e recepcionis-
ta, para jovens sem deficiência, entre 16 e 24 anos, e 
para pessoas com deficiência, acima de 16 anos. 
o curso, que teve duração de 12 meses, foi desenvolvido 
em três módulos: Formação para a Cidadania, Forma-
ção profissional e experiência profissional, no qual os 
jovens puderam vivenciar um ambiente de trabalho.o 
projeto atendeu 60 alunos, em turmas mistas de jo-
vens com e sem deficiência, e formou 51 jovens. 
Ao longo de 2009, o núcleo pernambuco realizou tam-
bém Acampamento de inverno, Colônia de Férias, en-
contro de Famílias (enfa), Discoteca, oficina de Artes, 
projeto Movimento, Grupo de Apoio às Famílias (GAF), 
paraolimpíadas escolares, Jogos da Cidade de Recife e 
i Feira Muito especial de tecnologia Assistiva.

Deficiência, realizada em dezembro, que percorreu 
o centro de Curitiba. A caminhada foi organizada 
pela Assessoria especial de Assistência à pessoa 
com Deficiência e contou com a participação de 
cerca de mil pessoas. 

Caminhada: Dia internacional da pessoa com Deficiência

iV Jogos Municipais da pessoa com Deficiência
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núcleo rio De jAneiro
Fundação: 30 de junho de 1994

Durante 2009, o núcleo Rio de Janeiro participou, 
com o Conade (Conselho nacional dos Direitos da 
pessoa com Deficiência), dos eventos da Campanha 
da Acessibilidade nos estádios de Futebol do Mara-
canã, engenhão e são Januário, realizados, respec-
tivamente, nos meses de abril, maio e agosto. 
Durante a Campanha promovida no engenhão, as 
torcidas do Corinthians e do Botafogo aplaudiram 
de pé as pessoas com deficiência e seus familiares 

núcleo rio GrAnDe Do norte
Fundação: 30 de julho de 1997

em novembro do ano passado, a governadora Wilma de 
Faria assinou o termo de posse da nova diretoria do Con-
selho estadual dos Direitos da pessoa com Deficiência 
(Coede/Rn) para o biênio 2009/2011. A Apabb Rio Gran-
de do norte, que integra a diretoria do Conselho, passou 
a ser representada por Clécia Maria de Brito Cortez (titu-
lar) e Alexsandra Romualdo de souza (suplente). 
entre as iniciativas desenvolvidas em 2009, estão pro-
jeto empregabilidade, Dia Global do Voluntariado Jo-
vem, Festa Junina, sarau Artístico: Construindo uma 
ética solidária – uma reflexão crítica do eu no mundo 
e bloco de carnaval Apabb na Folia.

que levavam o bandeirão.  A ação marcou o início de 
uma parceria entre a Apabb e o Conade em prol da 
inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e 
da garantia da acessibilidade e do lazer nos estádios 
de futebol dos clubes do Rio de Janeiro. para a Apabb 
e para a sua equipe de profissionais esses eventos 
proporcionaram bastante visibilidade à Associação.
o núcleo Rio de Janeiro organizou ainda, duran-
te o ano, Discoteca, encontro de Famílias (enfa), 
Colônia de Férias, passeios e participou do bloco 
Quem num Guenta Bebe Água.

Campanha da Acessibilidade

Curso de produção de vestuário 



núcleo rio GrAnDe Do sul
Fundação: 9 de dezembro de 1999

Realizado em outubro, o encontro de Famílias 
(enfa) representou uma grande conquista, ao 
mobilizar profissionais do núcleo Rio Grande 
do sul e famílias para captar recursos para sua 
viabilização. o evento havia sido cancelado 
em 2008, devido às chuvas ocorridas em san-
ta Catarina, que provocaram enchentes, des-
moronamentos e mortes.
Foram realizadas também duas discotecas. A pri-
meira, promovida em abril, teve por tema a pás-
coa e contou com a participação de sete entida-
des. prestigiado por 283 pessoas, o baile ocorreu 
no salão panorâmico da AABB de porto Alegre. 
em novembro, o núcleo realizou mais uma dis-
coteca que reuniu cerca de 200 pessoas. 
A Apabb Rio Grande do sul promoveu ainda a 
1ª Corrida Apabb  esportes, o Vi Festival de Fu-
tebol sete e V de Habilidades, a 3ª Copa Apabb 
de Atletismo, Discoteca, passeios, Colônia de 
Férias e Acantonamento.

núcleo sAntA cAtArinA
Fundação: 28 de maio de 1994

o núcleo santa Catarina conquistou uma grande 
vitória em 2009. sua sede, cedida pelo BB, foi 
oficializada pelo Banco que ainda contemplou a 
Apabb com um espaço para o laboratório de in-
formática, a ser inaugurado em 2010.
na área esportiva, uma das ações desenvolvi-
das pelo núcleo em 2009 foi o Festival interno 
de natação, realizado na Academia i Can Gym 
e com a participação de atletas do projeto Mo-
vimento. o evento conseguiu atingir seus prin-
cipais objetivos, como a preparação dos atletas 
para o ambiente de competição, o fortalecimento 
do espírito participativo, a vivência socioafetiva e 
o estímulo à autonomia. 
A Apabb santa Catarina realizou também eventos 
diversos, como Colônia de Férias de inverno e de 

passeio ao Circo Di napoli

3ª Copa Apabb-Rs de Atletismo

verão, encontro de Famílias (enfa), com Rafting 
e Café Colonial no Hotel Caldas da imperatriz e 
passeio ao Circo Di napoli.
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núcleo serGipe
Fundação: 21 de junho de 1995

A atividade de maior destaque realizada pelo nú-
cleo sergipe em 2009 foi o encontro de Famílias 
(enfa), feito em parceria com o Cesap - Centro de 
saúde Aplicada.  A confraternização natalina reu-
niu cerca de 150 pessoas. o evento aconteceu no 
enotrya Restaurante e Confraria. os ingredientes 
para o jantar foram fornecidos pelo núcleo, o san 
Manuel praia Hotel disponibilizou a cozinha e vá-
rias lojas doaram brindes para o sorteio. A dupla 
sertaneja de Cuiabá pedro Henrique e Gabriel se 
apresentou gratuitamente, animando o jantar e 
dando um tom especial ao evento.
outras atividades promovidas pelo núcleo que 
merecem destaque foram o Acantonamento, 
realizado em outubro, na AABB-Aracaju, e o 1º 
Apabb Fest, que aconteceu em novembro, no 
Cotinguiba esporte Clube. A tarde dançante teve 
por objetivo arrecadar fundos para a associação 
e contou com a presença de 120  pessoas. 

núcleo são pAulo
Fundação: 2 de março de 1997

A entrega do selo de organização parceira 
2009/2010, em julho, no itaú Cultural, para a 
Apabb foi um dos fatos marcantes ocorridos em 
2009. Representada pela delegada do núcleo 
são paulo, Berenice souza, a associação recebeu 
o selo das mãos de Milú Villela, presidente do 
Centro de Voluntariado. 
outro fato muito especial que marcou o ano de 
2009 aconteceu no dia 24 de agosto, quando a 
Apabb ganhou homenagem da Assembleia Le-
gislativa do estado de são paulo, proposta pelo 
deputado Rafael silva. A solenidade comemorou 
o aniversário de 22 anos da Associação. Vários 
diretores e presidentes de entidades co-irmãs do 
Banco do Brasil estiveram presentes, além do pú-
blico atendido pelo núcleo são paulo.
o núcleo Regional são paulo realizou também, em 

janeiro, com grande sucesso seu Acampamento de 
Verão. os 32 acampantes passaram uma semana 
no Clube dos Comerciários, em Cotia, sp. o tema 
do evento foi Curtindo a vida com saúde. 

Berenice, Milú Villela e o presidente da Apabb, Roberto tiné

1º Apabb Fest



pLAno DiRetoR

Metas para 2010

2 Revisão dos cargos
2 projeto de normatização
2 Comunicação institucional
2 informatização geral
2 Destinação das doações
2 encontros técnicos de Lazer e esporte
2 encontro de assistentes sociais e auxiliares 
administrativos
2 Avaliação do treinamento em captação 
de recursos
2 Ampliação da oferta de serviços

para 2010,  a Apabb elaborou  seu plano Diretor 
com base em quatro pilares: associados, volun-

tários, usuários e funcionários. para cada um deles, 
foram traçadas metas de crescimento de forma que 
a Associação chegue, ao final de 2010, fortalecida e 
cumprindo o seu papel com muito mais eficiência. 
Ao longo do ano, a Apabb pretende modernizar as 
ferramentas de gestão, rever o projeto de comuni-
cação institucional, investir na divulgação de seu 
nome, buscar novos parceiros e patrocinadores e 
aumentar o quadro de associados dentro do Ban-
co do Brasil, entre outras ações.
Confira, abaixo, todos os projetos que fazem parte 
do plano Diretor 2010.

2 Divulgação junto ao Banco do Brasil (funcio-
nários com e sem deficiência, aposentados e fun-
cionários com dependentes deficientes) e comu-
nidade externa
2 Campanha de novos associados
2 Visita aos conselheiros da previ e do BB, e 
a empresas coligadas ao Banco
2 profissionalização da gestão dos núcleos 
regionais
2 Fórum do funcionário do BB
2 eleição de delegados e diretoria
2 projeto Voluntariado
2 Ampliação de parcerias
2 incremento das tecnologias sociais
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AnÁLise FinAnCeiRA

Relatório Anual de Atividades e
Balanço Patrimonial de 2009

Ler o Balanço patrimonial de 2009 da Apabb exi-
ge muito mais do que simplesmente comparar os 
números com os do exercício anterior. É preciso 
compreender o que aconteceu durante o exer-

cício, rever os exercícios anteriores e avaliar os 
resultados do ano para entender o que significa 
cada um deles. em uma primeira leitura alguns 
números saltam aos olhos.

PASSIVO 31.12.09 31.12.08

CIRCULANTE 92.619 96.026

Encargos sociais/
Obrigações

24.319 28.774

Prov. p/ Férias 
e 13º Salário

68.300 67.252

PATRIMÔNIO 
SOCIAL

611.459 702.276

Resultado do Período (73.646) 54.962

Resultado Acumulado 702.276 630.491

Ajuste no Exercício 
Anterior

(17.171) 16.823

TOTAL DO PASSIVO 704.078 798.302

Isenção Usufruída 228.338 200.165 

ATIVO 31.12.09 31.12.08

CIRCULANTE 551.582 612.476

Caixa 5.053 7.423

Bancos Movimento 114.481 112.784

Aplicações Financeiras 431.576 480.665

Outros Créditos 472 11.604

PERMANENTE 152.496 185.826

Imobilizado 140.925 171.100

Intangível 11.571 14.726

TOTAL DO ATIVO  704.078 798.302

Isenção Usufruída 228.338 200.165

bAlAnço pAtrimoniAl
(R$ s/centavos)



o primeiro dado que chama a nossa atenção no 
balanço é o resultado deficitário de 2009, na 
ordem de R$ 73.646,00, e a redução das apli-
cações para R$ 431.576,00. para explicar esse 
desempenho, é necessário verificar o que ocor-
reu ao longo dos anos com os dois indicado-
res. o gráfico a seguir mostra a análise histórica 

comparativa do resultado operacional e das dis-
ponibilidades no período de 2003 a 2009. Ve-
mos que, a partir de 2004, a Apabb apresentou 
resultados superavitários sucessivos até 2008, 
e que esse resultado era acrescido nas dispo-
nibilidades, chegando em 2008 a acumular R$ 
717.259,07 de disponibilidade.

o déficit operacional verificado em 2009 significa 
que gastamos, ao longo do ano, R$ 73.674,66 a 
mais do que arrecadamos no mesmo período, e que 
essa diferença foi coberta por resgates feitos nas 
reservas acumuladas. ou seja, utilizamos um pouco 
das nossas reservas para alcançar o nível de atendi-
mento que foi planejado para o ano de 2009, daí a 

redução de R$ 49.089,00, verificada nas aplicações 
de 2008 para 2009. o déficit operacional não é re-
corrente. nos dois meses de 2010 (contabilidade 
fechada até fevereiro, por ocasião dessa análi-
se), acumulamos resultados superavitários de R$ 
27.642,45. o gráfico a seguir mostra a composi-
ção das disponibilidades.
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Nota: no último gráfico da página 29, as reser-
vas foram separadas em Reservas de Contingên-
cia, Reservas Administrativas dos núcleos, que 

são os valores aplicados de responsabilidade 
dos núcleos Regionais, e Reservas Administra-
tivas da sede.

receitAs e DespesAs

o ano de 2009 foi atípico para todas as entidades 
que sobrevivem de contribuições e doações. por 
conta da crise financeira internacional, tivemos difi-
culdades para conseguir arrecadar recursos, manter 
o nível de atividades e fazer os investimentos pro-
gramados. Apesar de as receitas terem subido 6,7% 
em relação ao ano anterior e as contribuições de 
associados, 7,5%, ambas ficaram abaixo da meta 
proposta para o ano de 2009. no orçamento estava 
prevista uma arrecadação em contribuição de asso-
ciados de R$ 1.510.561,10, da qual apenas 95,3% 
se realizou, o que corresponde a R$ 1.438.852,83, 
gerando uma redução de R$ 71.708,27 nas recei-

tas fixas previstas para 2009. somente essa redução 
justifica o déficit operacional. As doações e patrocí-
nios foram 11,7% inferiores ao ano de 2008, o que 
corresponde a uma redução de R$ 20.751,00. As 
reservas acumuladas foram usadas para suprir parte 
da redução de arrecadação e, a partir de setembro, 
realizamos ajustes na distribuição do repasse de 
recursos mensais ao núcleos, de gratuidades para 
os projetos e nos investimentos previstos, de forma 
que o custeio fixo e o resultado operacional ficasse 
positivo, o que foi observado a partir de outubro 
e permanece em 2010. Abaixo, gráfico compara-
tivo das receitas no período de 2003 a 2009.

o gráfico a seguir compara o percentual de cada gru-
po de receita, analisando os anos de 2008 e 2009. 

observamos que houve aumento nas receitas com 
eventos, no percentual de composição do grupo.



As despesas com pessoal próprio cresceram 11,5%, 
em função da contratação das cinco supervisoras 
dos núcleos regionais Rn, Rs, sC, pR e es, como 

parte do processo de profissionalização da gestão 
dos núcleos. Abaixo gráfico comparativo da evolu-
ção das despesas no período de 2003 a 2009.

o gráfico, na próxima página, mostra os valores dire-
cionados para investimentos, despesas com programas 
e serviços de terceiros/pessoas Físicas (recreadores, téc-
nicos etc.), nos anos de 2008 e 2009. observamos que 

foi feita a opção de reduzir os investimentos (R$ 21 mil 
contra R$ 44 mil em 2008), em benefício das atividades 
com os programas da Apabb, cujos custos passaram de 
R$ 633 mil, em 2008, para R$ 656 mil, em 2009.
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o custeio fixo, que representa a relação entre as 
receitas fixas (contribuições de associados) e as 
despesas fixas (pessoal próprio e manutenção dos 
núcleos e sede), teve resultado negativo de R$ 
143.562,56, o que significa que foram utilizados 
recursos variáveis (doações e reservas) para pagar 

resultADo

Analisados os números contábeis e financeiros fe-
chados de 2009, temos de fazer uma correlação do 
resultado financeiro com o nível de atividades da 
Apabb no período. Apesar de toda a crise financeira 
e da redução de receitas, em 2009 aumentamos em 
14,6% a quantidade de atendimentos efetuados, 
passando de 62.216, em 2008, para 72.844, devido 
à qualificação dos serviços. Dez mil atendimentos a 
mais que no ano anterior. o gráfico abaixo mostra 
os totais de atendimentos e de pessoas atendidas 
desde 2004. Vemos que, apesar do aumento do nú-
mero de atendimentos, a quantidade de usuários 
atendidos reduziu de 17.441 para 16.064. esse é o 
grande desafio para 2010: fazer crescer o número 
de usuários que utilizam os serviços da Apabb. 

receitas fixas. novamente chamamos a atenção 
para o fato de que, com os ajustes feitos em se-
tembro, essa relação negativa foi reduzida a partir 
de outubro e, nos dois meses de 2010 (contabili-
dade fechada até fevereiro), observamos relação 
positiva nesse item.

Assim, vemos que foi acertada a decisão do Co-
légio de Diretores de utilizar um pouco das reser-
vas acumuladas ao longo dos anos em benefício 
dos usuários da Apabb, além de cortar despesas 
extraordinárias. Gostaríamos de lembrar que, 
com a anuência de todos os delegados, deixamos 
de realizar a assembleia presencial em novem-
bro, com custo estimado de R$ 35 mil, e optamos 
por fazê-la no formato virtual, para direcionar os 
recursos para o atendimento final.
outro ponto que corrobora a visão do Colégio 
de Diretores, com relação à recuperação finan-
ceira da entidade, diz respeito aos primeiros 
números de 2010. Fechados os dois primeiros 
meses de 2010, observamos que os resultados 



são positivos, em função do aumento do número 
de associados (fruto da divulgação da Apabb na 
mídia das entidades parceiras e da intensifica-
ção da recuperação de associados que deixaram 
de contribuir) e das doações (resultado do es-
forço feito pelo Colégio de Diretores junto aos 
conselheiros da previ).
especificamente com relação às doações rece-
bidas pela sede, no valor de R$ 93.976,84, R$ 

52.936,97 foram repassados para os núcleos re-
gionais para custear investimentos e gratuidades 
que permitem a participação de usuários caren-
tes nos projetos. os demais recursos foram utili-
zados para possibilitar a realização de projetos 
que beneficiaram todos os núcleos, como o trei-
namento dos coordenadores e supervisores e a 
modernização da informática, além de cobrirem 
parte do déficit das receitas fixas.

Colégio de Diretores
Roberto Paulo do Vale Tiné

Presidente

Christóvão Colombo
Diretor

Deni Carlos Alves de Freitas
Diretor

João Leopoldo Silva Petry
Diretor

Urbano de Moraes Brunoro
Diretor
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Balanço patrimonial



Demonstração do Resultado
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Demonstração das Mutações



Demonstração do Fluxo de Caixa
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notas explicativas - 1



notas explicativas - 2
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notas explicativas - 3



parecer dos auditores
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Ata Conselho Fiscal
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pARCeiRos

núcleo bAhiA
AABB-salvador
Banco do Brasil
Cassi-BA
Gepes – Gerência de pessoal do BB
Fenabb
CDi – Comitê de Democratização da 
informática
Ceeba – Centro de educação espe-
cial da Bahia 
escola Alcance
escola espaço Via ponte 
projeto incluir

núcleo ceArá
Banco do Brasil
Fenabb
ACDG- Assoc.Cearense de prof. 
Atuantes em Doenças Genéticas
BnB Clube
Círculo Militar de Fortaleza 
Clube da Caixa
escola Clínica novoset 
órbita Bar e Clube
tV Diário

núcleo Distrito FeDerAl
AABB-Brasília
Banco do Brasil
Cassi-DF
Fenabb
Asa Alimentos
McDonald’s
Ciee

núcleo espírito sAnto
AABB-Vitória

Banco do Brasil
Cassi-es
Fenabb
Amaes 
Bob´s
escola de samba Unida 
da Glória
Kinoplex
Vitória Down

núcleo Goiás
AABB-Goiânia
Banco do Brasil
Fenabb
Cassi-Go
Afago – Associação dos Aposen-
tados e pensionistas do Banco do 
Brasil no estado de Goiás
AGMp-Go – Associação Goiana 
do Ministério público de Goiás
Associação servos de Deus
super Varejo/Go 

núcleo minAs GerAis
AABB-BH
Anabb
Banco do Brasil
Bancorbrás
Fenabb
superintendência do Banco 
do Brasil/MG
Advogado Dr. eduardo Morais
Boate Máscaras
Centro de Referência esportiva 
da prefeitura de Belo Horizonte
escola Comumviver 
instituto pedro Aleixo

núcleo pArAná
AABB-Curitiba 
Banco do Brasil
Adilson Conforto 
Associação Reviver Down
Bolling Beer’s Boliche
Buffet D´pratta Restaurante 
Centro de Ação Voluntária – CAV  
Cidadania especial de Curitiba
estação natureza do Boticário
Faculdade spei – sociedade 
paranaense de ensino e informática 
Favo & Mel Confeitaria panificadora 
Grupo samba saudade
Jardim Botânico de Curitiba 
Mercadorama supermercado
Ministério público do paraná
pety Fubá Restaurante 
prefeitura Municipal de Curitiba
teatro da Guarda Municipal de 
Curitiba
Universidade Livre para eficiência 
Humana – Unilehu 

núcleo pernAmbuco
AABB-Recife 
Afabb
Banco do Brasil
Fenabb
Gepes Recife
instituto Cooperforte 
Caxangá Golf & Country Club 
Clube dos Bancários de pernambuco 
Cremepe 
Corpo de Bombeiros de pernambuco
sebrae
Universidade Federal de pernambuco

Concretizando Ações
os projetos da Apabb puderam se tornar realidade em 2009 graças à 
contribuição das instituições parceiras. Confira quais foram os principais 
colaboradores em cada núcleo regional

ReLAtóRio AnUAL 2009

43



44

núcleo rio De jAneiro
AABB-são Francisco 
AABB-tijuca
AAFBB 
Fenabb
Banco do Brasil
Grupo Ûmbria 
CCBB - Centro Cultural Banco do 
Brasil-RJ
previ
Comissão Desportiva da Aeronáutica 
(CDA)
Museu Aeroespacial
Alá nós podemos – portela 

núcleo rio GrAnDe Do norte
AABB-natal
Banco do Brasil
Cassi-Rn
Fenabb
Associação síndrome de Down – 
natal-Rn 
escola de Magistratura Federal da 5ª 
Região
instituto potiguar de Direito público
Ministério público-Rn
pelc – programa esporte e Lazer 
da Cidade – projeto FACex Vida 
saudável
senai
UFRn – Departamento de Farmácia

núcleo rio GrAnDe Do sul
AABB-porto Alegre
Banco do Brasil
Afabb-Rs
Cooperforte
Fenabb
Caburé seguros
Ceasa/ porto Alegre
Cete-Rs - Centro estadual de 
treinamento 
esportivo/ FUnDeRGs
DMAe - Departamento Municipal 
de Água e esgotos da prefeitura de 
porto Alegre

eptC - empresa pública de trans-
porte e Circulação da prefeitura de 
porto Alegre
secretaria Municipal de esporte e 
Lazer da  prefeitura de porto Alegre

núcleo sAntA cAtArinA
AABB-Florianópolis
Banco do Brasil
Fenabb
Cassi-sC
Academia i Can Gym
ACV - Centro de Convivência 
Caminhos para a Vida 
Apedesc - Associação das 
pessoas com  Deficiência 
de santa Catarina
Arco-íris piscinas
Ceas-sC – Conselho estadual de 
Assistência social
Centro educacional são Gabriel de 
educação especial
Centro de Referência de Assistência 
social – CRAs/são José
Circo Di nápoli
educandário santa Catarina
Fundação Catarinense de 
educação especial
Fundação Municipal de esportes 
e Lazer de são José
iCom – instituto Comunitário 
Grande Florianópolis
instituição Filantrópica espírita 
Casa de Cáritas
instituto Figueirense de 
Assistência social
programa Mesa Brasil - sesc
secretaria Municipal de Assistência 
social de são José
supermercados imperatriz
tDA Rafting

núcleo são pAulo
AABB-são paulo
Afabb-sp
Anabb

Banco do Brasil
Cassi-sp
Centro Cultural Banco do Brasil-
são paulo
Fenabb
satélite esporte Clube
segasp
Academia Atlântida
Abadá capoeira
Ahimsa
Casas pernambucanas
Colégio tatuapé
eMe Vídeo
pizzaria tavolaro
Rede entre Amigos
sindicato dos Bancários-sp
sindicato dos Comerciários-sp
sinsaúde – sindicato das empresas 
de saúde
special olympics Brasil  

núcleo serGipe
AABB-Aracaju
Banco do Brasil 
Fenabb
Banda Lambendo o Caneco
Banda Jeito Faceiro
Blosson Ville
Casa são Francisco
Cinemark
Cotinguiba esporte Clube
Clube do Banese (Banco do estado 
de sergipe)
Doceria Festa Fácil
Dupla sertaneja pedro Henrique e 
Gabriel          
enotrya Restaurante
Loja Boticário
Mercadão dos tecidos
Multi óticas
oceanário de sergipe
Renovar
sorveteria Vi-sabor
san Manuel praia Hotel
trio Luar da ilha
Viação progresso
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• Núcleos coNtemplados:
Bahia, ceará, espírito saNto, miNas 
Gerais, perNamBuco, paraNá, rio GraNde 
do Norte, rio GraNde do sul e são paulo 

• QuaNtidade de pessoas BeNeficiadas 
com as doações: 
420 

• projetos:
superação, colôNia de férias, discoteca, 
passeios, eNcoNtro de famílias, proGrama 
de esporte, Várias formas de expressão, 
acampameNto e ceNtro de coNViVêNcia

• aQuisição de computadores para 
a moderNização de Núcleos:
perNamBuco, rio de jaNeiro, paraNá, 
distrito federal, serGipe e são paulo
 

núcleos e projetos Beneficiados
toda a associação que busca informar sobre a destinação das doações recebidas 
evidencia sua responsabilidade social e seriedade de seus objetivos. Como entidade 
sem fins lucrativos, de utilidade pública, é dever da Apabb prestar contas da apli-
cação desses recursos. saiba quais os núcleos e projetos contemplados, quantas 
pessoas foram beneficiadas com gratuidades e o investimento feito em tecnologia. 



BAHiA
R. Direita da piedade, 25 - 1º Andar - piedade
Cep 40070-190 – salvador
tel.: (71) 3320-7041 
e-mail: apabb_ba@apabb.org.br

CeARÁ
Av. Duque de Caxias, 560 – 5º andar     
Cep 60035-110 – Fortaleza
tel./fax: (85) 3211-7571
e-mail: apabb_ce@apabb.org.br

DistRito FeDeRAL
sBs Bloco H - Quadra 5 – edifício sede ii - 13º andar
Cep 70073-900 – Brasília
tel.: (61) 3310-2239 / 2248
e-mail: apabb_df@apabb.org.br

espíRito sAnto
Av. nossa sra. dos navegantes, 325 - praia do suá
Cep 29050-420 – Vitória
tel.: (27) 3314-3029 / 3335-3777
e-mail: apabb_es@apabb.org.br

GoiÁs
Av. Goiás, 980 - 3º andar - Centro 
Cep 74010-010 – Goiânia
tel./fax.: (62) 3216-5179
e-mail: apabb_go@apabb.org.br

MinAs GeRAis
Rua Bahia, 2.500 – térreo – Bairro Lourdes
Cep 30160-012 – Belo Horizonte/MG
tel./Fax: (31) 2515-2901/2515-2912
e-mail: apabb_mg@apabb.org.br

pARAnÁ
Av. Victor Ferreira do Amaral, 771 - tarumã
Cep 82530-230 – Curitiba, pR
tel./Fax: (41) 3262-3263
e-mail: apabb_pr@apabb.org.br

peRnAMBUCo
Av. Rio Branco, 240 - 10º andar – 
Cais do Apolo 50030-310 – Recife, pe
tel.: 3224-7335/ 3425-7291/ 7292/ 7393
e-mail: apabb_pe@apabb.org.br

Rio De JAneiRo
Rua Barão de são Francisco, 177- térreo - 
Vila isabel Cep 20560-901 - Rio de Janeiro/RJ
tel.: (21) 3808-5663/ 3808-5665
e-mail: apabb_rj@apabb.org.br

Rio GRAnDe Do noRte
Rua professor Almeida Barreto, 1.787 -
Lagoa nova Cep 59056-260 – natal, Rn
tel./fax: (84) 3234-8291
e-mail: apabb_rn@apabb.org.br

Rio GRAnDe Do sUL
Rua Uruguai, 185 - 14º Andar - Centro
Cep 90010-140 - porto Alegre, Rs
tel.: (51) 3214-7825
e-mail: apabb_rs@apabb.org.br

sAntA CAtARinA
BR 101 - Km 205, nº 357 - Floresta
Cep 88117-500 – são José, sC
tel./fax: (48) 3281-5329/ 3258-4900
e-mail: apabb_sc@apabb.org.br

são pAULo
AV. são João, 32 - 11º andar - Centro
Cep 01036-000 – são paulo, sp
tel.: (11) 3491-4142/ 4143
e-mail: apabb_sp@apabb.org.br

seRGipe
Av. tancredo neves, 242 - Grageru
Cep 49025-620 – Aracaju, se
tel.: (79) 3249-1818
e-mail: apabb_se@apabb.org.br

nÚCLeos

enDereço Dos núcleos reGionAis DA ApAbb
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Av. são João, 32 - 11º andar - 01036 000 - Centro - são paulo/sp
www.apabb.org.br


