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Prezados parceiros,

A finalidade desta publicação é prestar 
contas do que a Apabb concretizou ao 
longo de 2010 com os recursos dos nos-
sos associados, doadores e patrocinado-
res, apresentando o trabalho que foi rea-
lizado em prol da pessoa com deficiência, 
os objetivos alcançados e os números 
contábeis e financeiros.
Fechamos o ciclo do mandato do Colégio de 
Diretores, iniciado em 2009, com números 
surpreendentes, demonstrando que os resul-
tados superaram os objetivos traçados pela gestão. E os resultados não se restringiram 
somente às metas quantitativas. Hoje, a Apabb se distingue nacionalmente como uma 
organização séria e necessária. O alto escalão do Banco do Brasil a apoia e a reconhece 
como entidade representativa das pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, as as-
sociações de funcionários do BB são solidárias com nosso trabalho e sempre que bus-
camos parceria somos atendidos.
Para realizar seu trabalho, a Apabb teve de se modernizar e capacitar o corpo fun-
cional. Os números que apresentamos neste relatório provam que a decisão foi 
correta. Mesmo enfrentando a turbulência da crise financeira iniciada em 2008, 
que teve reflexo em nossos recursos, conseguimos crescer e fortalecer ainda mais 
a Associação, nos dois últimos anos.
Esperamos que a leitura deste relatório seja um momento prazeroso, assim como 
o foi para o Colégio de Diretores elaborar o documento. Muitas vezes nos pega-
mos sorrindo ao redigir algum tópico, pensando orgulhosos: “Conseguimos isto!” 
Certamente, você também vai sentir orgulho ao constatar como os seus recursos 
foram bem empregados e como estamos crescendo.
Nosso agradecimento a associados, doadores, patrocinadores, funcionários e vo-
luntários, que contribuíram para fazer da Apabb uma entidade forte e relevante 
para a inclusão e defesa da pessoa com deficiência. Graças a vocês transformamos 
em realidade, para muita gente, o sonho de que normal é ser feliz.
Boa leitura!

Roberto Tiné
Presidente
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por compartilhar histórias semelhantes, 
um grupo de funcionários do Banco do 

Brasil da Agência Centro começou a se re-
unir, em meados de 1986, para trocar ideias, 
experiências e informações. O fato de serem 
pais de crianças com deficiência, que neces-
sitavam de tratamento e cuidados especiais, 
unia e mobilizava o grupo. 
Em 11 de agosto de 1987, um ano depois das 
primeiras reuniões, nascia a Apabb. O apoio 
mútuo foi essencial para romper o isolamen-
to e buscar novos caminhos. Os encontros 
proporcionavam o intercâmbio de informa-
ções, metodologias e indicações educacio-
nais, médicas e terapêuticas. 
Numa época em que a sociedade brasileira co-
meçava a se reorganizar para mudar estruturas 
e políticas conservadoras que cercearam por 
longos anos a livre manifestação dos diversos 
segmentos, as reuniões eram também uma 
forma de colocar em prática conceitos como 
liberdade de organização, inclusão e respeito 
às diferenças, temas tão caros à democracia.  

Núcleos regionais
A aproximação de novos funcionários do Ban-
co do Brasil fez o movimento avançar cada vez 
mais e conquistar outros estados. A partir de 
1991, a iniciativa bem sucedida de são Paulo 
propiciou o surgimento gradativo de núcleos 
em vários pontos do País. 
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Porta-
doras de Deficiência dos Funcionários do Banco 
do Brasil foi o nome que a Apabb recebeu na 
época de sua fundação. Para expressar a inser-
ção cada vez maior da comunidade nas ativida-
des da Organização,  no dia 23 de abril de 2006, 
a denominação mudou para Associação de Pais, 
Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcio-
nários do Banco do Brasil e da Comunidade.

O DIrEITO DE sEr FELIz
Criada em 11 de agosto de 1987, por funcionários do Banco do Brasil, a Apabb 
colocou em prática conceitos como liberdade de organização, inclusão e 
respeito às diferenças, numa época fundamental para o País,  em que a so-
ciedade brasileira se reorganizava para resgatar a democracia e os direitos 
políticos banidos pelo regime militar 

Direitos iguais
Na medida em que a Apabb se expandia e se qua-
lificava como entidade voltada à inclusão social 
das pessoas com deficiência, três programas co-
meçaram a se firmar: os de Atenção à Família, de 
Lazer e de Esporte. Mais tarde a Associação criou 
o Programa de Capacitação, em ressonância com 
as conquistas sociais visando a inserção das pes-
soas com deficiência no mercado de trabalho.
Em  fevereiro de 1997, a Apabb tornou-se ofi-
cialmente de utilidade pública federal, rece-
bendo, em 15 de maio 1998, o certificado de 
entidade com fins filantrópicos. Sua atuação 
na defesa dos direitos das pessoas com defici-
ência consolidou-se ainda mais quando passou 
a integrar a bancada da sociedade civil no Con-
selho Nacional dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência – Conade, representando o segmento 
das múltiplas deficiências, no qual se encontra 
em seu quarto mandato consecutivo. 
Hoje, os programas e propostas de políticas pú-
blicas defendidas pela Apabb são a mais perfei-
ta tradução dos anseios de uma sociedade cada 
dia mais participativa, aberta às diferenças e 
consciente de que a inclusão social é o caminho 
para a construção de um país mais justo e feliz.
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EM BUsCA DA qUALIDADE
O ano de 2010 foi marcado por eleições internas, participação ativa nas políticas 
públicas, qualificação do quadro profissional, modernização e  fortalecimento da Apabb

Pela primeira vez em sua história a Apabb 
pôde contar, em seu Colégio de Diretores, 
com um gestor dedicado integralmente às 
questões relacionadas aos direitos das pesso-
as com deficiência, graças ao Banco do Brasil 
que fez a cessão de um funcionário para atuar 
exclusivamente na Entidade. 
Manter a Associação gerida por um executivo 
com mais de 30 anos de experiência no BB fez 
muita diferença. Os números de 2009 já atesta-
vam isto, e agora a Associação fecha a gestão 
2009-2010, comprovando que o apoio do Ban-
co do Brasil beneficiou muita gente que utiliza 
os serviços da Apabb. Como mostram as esta-
tísticas, 92% dos usuários são da comunidade.
As novas condições permitiram que a Entidade 
tivesse uma presença mais forte no Conselho 
Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência 
(Conade), onde o presidente ocupa o assento 
destinado às deficiências múltiplas. No manda-
to, o representante da Apabb assumiu a coor-
denação da Comissão de Comunicação social 
(CCs) e, consequentemente, fez parte da 
Presidência Ampliada do Conade, influindo 
mais de perto nas principais decisões toma-
das pelo Conselho.

Entidade com abrangência nacional, a Apabb 
está presente também em mais 47 conselhos 
estaduais, municipais e setoriais, defenden-
do os direitos do segmento e representando 
seus associados. 

Crescimento em 2010
Para atingir os resultados almejados, a As-
sociação tem de contar com funcionários e 
voluntários capacitados e processos moder-
nos de gestão administrativa que permitam o 
acompanhamento de suas atividades. Tanto é 
verdade que o desempenho verificado nos dois 
últimos anos foi impulsionado, especialmente, 
pela modernização da gestão da Apabb.
Em 2010, a Associação conseguiu iniciar o 
projeto de modernização da gestão financei-
ra e administrativa – com a implantação do 
Sistema de Gestão Empresarial, buscando 
integrar todos os módulos administrativos e 
financeiros.  Realizou também dois encontros 
de capacitação: o de assistentes sociais e au-
xiliares administrativos, em março, na cida-
de de Natal (rN), e o de técnicos de lazer e 
esporte, no mês de novembro, em são Paulo 
(sP). No caso do último grupo, a associação 
também tornou viável sua participação no 
22º Encontro Nacional de recreação e Lazer 
(Enarel), promovido em Atibaia, sP.
Visando fortalecer e dinamizar o vínculo 
com associados, a Apabb introduziu um 
novo serviço, em 2010, a Central de relacio-
namento, que contribuiu de maneira signifi-
cativa  para o aumento do número de asso-
ciados e de sua receita. 
A finalidade desta retrospectiva é revelar o 
trabalho realizado pela Apabb em 2010 em 
prol das pessoas com deficiência. Todas as 
ações desenvolvidas buscaram um único 
objetivo: promover a qualidade de vida das 
pessoas com deficiência e de suas famílias, 
por meio da inclusão e defesa dos seus di-
reitos. Afinal, essa é a missão da Apabb e a 
razão de sua existência.
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Presença ativa na sOCIEDADE

Para cumprir sua missão social, a 
Apabb participa ativamente das po-
líticas públicas de defesa dos direi-
tos da pessoa com deficiência, atu-
ando em 47 conselhos municipais, 
estaduais ou setoriais. Em âmbito 
federal, a Associação faz parte da 
gestão do Conade pela quarta vez 
consecutiva, onde ocupa o assento 
destinado às múltiplas deficiências. 
No ano de 2010, a Entidade passou 
a integrar o Grupo Assessor Temáti-
co de Cidadania e responsabilidade 
socioambiental da Anabb. Em nível local, a Apabb também se fez presente em manifestações, con-
gressos, seminários, encontros, palestras, entre outros eventos. 
Confira, abaixo, em quais conselhos a Apabb tem assento, certificado ou participa como ouvinte. 

Bahia
- Conselho Municipal 
de Assistência social
- Conselho de Usuários da Cassi
- Título de Utilidade 
Pública Estadual

Ceará
- Conselho Municipal 
de Assistência social
- Conselho de Usuários  da Cassi
- Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – Comdica

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

Espírito Santo
- Conselho dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Es-
tado do Espírito santo – Condef
- Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Comped
- Conselho de Usuários 
da Cassi

Goiás
- Conselho Municipal 
de Assistência social
- Conselho Estadual de 
Assistência social
- Conselho Estadual dos 
Direitos do Deficiente
- Conselho de Usuários da Cassi

Minas Gerais
- Conselho Municipal 
de Assistência social 
- Conselho Municipal de Pes-
soas Portadoras de Deficiên-
cia de Belo Horizonte
- Conselho de Usuários da Cassi
- Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Porta-
dora de Deficiência – Conped
- Fórum Pró-trabalho

Paraná
- Conselho Municipal 
de Assistência social
- Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente – Comtiba

Pernambuco
- Conselho Municipal 
de Assistência social
- Conselho de Usuários 
da Cassi

- Conselho Estadual de Apoio 
à Pessoa com Deficiência
- Conselho Municipal de De-
fesa do Direito da Pessoa com 
Deficiência do Recife – Comud

Rio de Janeiro
- Conselho Municipal de 
Assistência social
- Conselho Estadual 
de Assistência social
- Conselho Estadual para 
Política de Integração da 
Pessoa com Deficiência
- Conselho de Usuários 
da Cassi
- Conselho Municipal de De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência

Rio Grande do Norte
- Conselho Estadual das 
Pessoas com Deficiência – 
Coede/rN
- Conselho de Usuários 
da Cassi

Rio Grande do Sul
- Conselho Municipal 
de Assistência social
- Conselho de Usuários da Cassi
- Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente

Santa Catarina
- Conselho Municipal de 
Assistência social
- Conselho Estadual de 
Assistência social
- Conselho de Usuários da Cassi

São Paulo
- Conselho Municipal de 
Assistência social
- Título de Utilidade Pública 
Municipal
- Conselho de Usuários 
da Cassi

Sergipe
- Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência
- Conselho Municipal em De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência
- Título de Utilidade 
Pública Estadual
- Conselho de Usuários 
da Cassi

Sede
- Título de Utilidade 
Pública Federal
- Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência 
social – Cebas

Certificados e Participações nos Conselhos

A Apabb esteve presente na romaria da Festa da Penha, no Espírito Santo
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.Hora de ELEIçãO!

Encerrada em 31 dezembro, a 
gestão 2009-2010 se destacou 
por um fato inédito na história 
da Apabb. Pela primeira vez 
seu presidente foi disponibili-
zado pelo Banco do Brasil para 
dedicar-se integralmente à 
defesa dos direitos da pessoa 
com deficiência.
Como observa o presidente 
roberto Tiné ao analisar a ges-
tão, a disponibilidade permitiu 
estreitar os laços com o Banco, 
buscar novas doações, asso-
ciados e parcerias e fazer a as-
sociação crescer e conquistar 
maior visibilidade. 

recorde de associados
Também merece destaque o fato de a Apabb ter conseguido bater seu recorde de associados, 
chegando à marca dos 8.584 no final de dezembro de 2010. Fruto do trabalho realizado nos 
últimos dois anos, o índice reflete o aumento de sua visibilidade, tanto em relação ao Banco 
do Brasil quanto às entidades de funcionalismo. A meta da próxima gestão é conquistar 12 mil 
associados até dezembro de 2011 e, no final de 2012, atingir a marca dos 14 mil.
Em 2010, foram eleitos roberto Paulo do Vale Tiné (presidente), Berenice souza, Deni Car-
los Alves de Freitas, João Leopoldo silva Petry e Nilza Maria ribeiro para integrar o Colégio 
de Diretores da gestão 2011-2012. 
Saiba, abaixo, quem são os delegados eleitos em cada núcleo regional:

bahia
condição noMe do deLeGado

Efetivo Licia Maria Quintas Rodamilans

ceará
aguardando indicação do núcleo

distrito federal
Efetivo célia Maria teixeira neves

O ano de 2010 representou o final de um ciclo, com a eleição dos 
delegados dos núcleos e dos integrantes do Colégio de Diretores 
e Conselho Fiscal, para o biênio 2011-2012

A partir da esquerda, Deni, Nilza, Tiné, Berenice e Petry
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Efetivo Valéria ap. de almeida Rocha

espírito santo
Efetivo christóvão colombo

goiás
Efetivo José carlos Monteiro Rodarte
Efetivo evanira Barbosa de Macedo

minas gerais
Efetivo daisy dias Lopes
Efetivo elizete de carvalho caldeira Brant

pernambuco
Efetivo eduardo Jorge cavalcanti Queiroz

paraná
Efetivo Waldemar torri

rio de janeiro
Efetivo sebastião da silva Zacheu

rio grande do norte
Efetivo clécia Maria de Brito cortez
Suplente Maria Lúcia duarte Branco

rio grande do sul
Efetivo carlos Gilberto Marcant
Efetivo pedro Leonardo da Luz Loss
Suplente armando de Lemos Velho

santa catarina
aguardando indicação do núcleo

sergipe
Efetivo Lealdo andrade santos
Suplente patrícia Fernandes de souza

são paulo
Efetivo izaura Maria novais d. Vita
Efetivo pedro do prado
Efetivo Ronaldo Ripari
Efetivo Rose Mary Wilmers Manço
Efetivo sandra Regina de Miranda
Efetivo clarice Yumi izukawa
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A UNIãO faz a FOrçA
Em Pernambuco e Santa Catarina, a Apabb conseguiu firmar 
parcerias com universidades que beneficiam ambas as partes

SANTA CATARINA

Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFSC)

A parceria com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de santa Catarina (IFsC), 
para o desenvolvimento do Projeto superação 
– Inclusão Digital, proporcionou maior credibi-
lidade à ação. A instituição fornece apostilas, 
além dos certificados aos alunos que alcançam 
75% de frequência e aprendizagem suficiente.  
O acordo possibilita a realização de um curso 
de qualidade, com certificado reconhecido pelo 
MEC, requisito importante para a inclusão dos 
participantes no mercado de trabalho.

Centro de Desportos da Universidade de 
Santa Catarina (UFSC) 

Iniciada no segundo semestre de 2010, a 
parceria com o Centro de Desportos da Uni-
versidade Federal de santa Catarina (UFsC), 
abrange concessão de espaço físico e indica-
ção de dois acadêmicos para auxiliarem nas 
atividades. O acordo permitiu a ampliação do 
Projeto Movimento com a criação de um polo 
de atendimento em Florianópolis. A UFsC 
conta com espaço amplo e piscina adequada 
às necessidades das pessoas com deficiência, 
facilitando o acesso às atividades desenvolvi-
das. Em contrapartida, o Projeto Movimento 
tornou-se um campo de atuação e aprendiza-
do para os acadêmicos.

Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc)

A parceria com o Centro de Ciências da saúde 
e do Esporte – Cefid/Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc) existe desde outu-
bro de 2010 e envolve a concessão do espaço 
físico. Vinculado a um Projeto de Extensão 
Universitária, os alunos do Projeto Movimen-
to usufruem de uma piscina esportiva de 25 
metros, três vezes por semana. Por meio da 
parceria, a Apabb proporcionou aos usuários 

do projeto a ampliação dos dias de ativida-
des, passando de um para até quatro dias por 
semana. Vale destacar também que a realiza-
ção das atividades nesse espaço aumentou a 
visibilidade da Apabb na instituição, atraindo 
o interesse de acadêmicos para a atuação da 
Entidade na área de deficiência. 

Universidade Federal de Pernambuco (Ufpe)

Com a criação do Projeto Movimento em 
2002, o Núcleo Pernambuco passou a alugar 
um espaço para realizar as atividades esporti-
vas. O custo com o aluguel inviabilizou a con-
tinuidade do projeto. A Associação então en-
trou em contato com a Universidade Federal 
de Pernambuco (Ufpe), com a qual já havia de-
senvolvido uma parceria no final da década de 
1990. A Apabb propôs a Ufpe a utilização da 
estrutura esportiva da Universidade aos sába-
dos pelo Projeto Movimento. Em contrapar-
tida, a  Apabb se comprometeu a promover, 
anualmente, capacitação e treinamento para 
acadêmicos de Educação Física da Ufpe, que 
fazem estágio no Projeto de Iniciação ao Des-
porto Especial (Pro-Nide), voltado a pessoas 
com deficiências das comunidades vizinhas. 
Iniciada em 2007, a parceria é renovada no início 
de cada ano, quando dirigentes da Ufpe e Apabb 
se reúnem para avaliar os resultados alcançados.

PERNAMBUCo

Festival Externo de Natação, realizado na Unisul  –
Campus Pedra Branca, em Palhoça, SC
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Uma iniciativa inédita promo-
vida pela Apabb reuniu, simul-
taneamente, duas categorias 
profissionais: assistentes so-
ciais e auxiliares administrati-
vos.  O objetivo do Encontro foi 
a capacitação, a troca de expe-
riências e a busca de um maior 
engajamento da equipe com 
as metas traçadas pela Apabb. 
Com um total de 42 parti-
cipantes, o curso foi patro-
cinado pela subsecretaria 
Nacional de Promoção dos  
Direitos da Pessoa com De-
ficiência (SNPD), vinculada 
à secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da re-
pública (sDH/Pr). 
Estavam presentes no encon-
tro os integrantes do Colégio 
de Diretores da gestão 2009-
2010: o presidente roberto 
Tiné e os diretores Christovão 
Colombo, Deni Carlos Frei-
tas, João Leopoldo Petry e 
Nilza Maria ribeiro. 

Novas ferramentas
O curso foi ministrado pelo so-
ciólogo Eduardo Magalhães, 
diretor da Global Educação e 
Cidadania e especialista em 
terceiro setor, responsabili-
dade social corporativa, cap-
tação de recursos para pro-
jetos, empreendedorismo e 

NATAL é palco de ENCONTrO de capacitação

Entre 7 e 13 de março, a 
Apabb promoveu curso 
de capacitação para os 
assistentes sociais e au-
xiliares administrativos 
dos 14 núcleos regio-
nais, em Natal (rN)

economia solidária.
Dividido em nove módulos, 
o treinamento englobou 
temas prioritários para pro-
fissionais que atuam numa 
associação com o perfil da 
Apabb, desde gestão organi-
zacional, elaboração de pro-
jetos e captação de recursos 
até atualização tecnológica. 
Os participantes também 
tiveram a oportunidade de 
apresentar uma análise de 
seu setor e dos desafios a 
serem superados.
O treinamento incluiu ain-
da um curso à distância, 
ministrado logo depois do 
evento, enfocando proce-
dimentos práticos para ela-
boração de projetos e cap-
tação de recursos.

sustentabilidade
Para a equipe da Apabb, o 
Encontro de Capacitação 
agregou novos conhecimen-
tos sobre as principais ferra-
mentas de trabalho utiliza-
das no dia a dia e permitiu a 
troca de experiências entre 
áreas complementares.
Ao mostrar para os parti-
cipantes a necessidade de 

aliar as novas tecnologias 
e a busca da excelência no 
desempenho individual e em 
equipe, o evento conseguiu 
valorizar, ao mesmo tempo, 
os aspectos técnico e hu-
mano, ambos fundamentais 
para o sucesso do atendi-
mento aos usuários. 
O Encontro também teve 
por objetivo reforçar a im-
portância de cada núcleo 
buscar sua sustentabilidade, 
para que a Apabb consiga 
atender o maior número 
possível de pessoas com de-
ficiência da comunidade. 
Um dos pontos altos do en-
contro foi a visita monitora-
da ao Centro de Convivência 
Crescer, onde a banda man-
tida pelo projeto se apresen-
tou para os participantes do 
Encontro de Capacitação, 
tocando o Hino Nacional. 
A experiência, que muitos 
descreveram como decisiva 
e emocionante, demons-
trou de forma cristalina 
como a inclusão social enri-
quece, humaniza e favorece 
a sociedade como um todo, 
não apenas um determina-
do segmento.

Curso foi patrocinado pela SNPD
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Esporte e CIDADANIA
Parceria firmada entre a Apabb e a Companhia de Seguros Aliança do Brasil 
possibilitou à Associação começar a investir, no segundo semestre de 2010, 
na capacitação e atualização técnica de seus profissionais de esporte e 
lazer e na renovação do Projeto Movimento

22º Enarel 
Principal evento do segmento, com efeito 
multiplicador e de aplicabilidade em todo o 
território nacional, o Enarel representa um im-
portante movimento em prol da garantia do 
direito de todos ao lazer, por meio da troca de 
conhecimentos e de ideias entre profissionais, 
pesquisadores, estudantes e demais pessoas 
interessadas nessa temática.
Os participantes vivenciaram experiências te-
órico-práticas, por meio de mesas-redondas, 
fóruns, oficinas e congresso técnico, que con-
tribuem para uma formação e atuação profis-
sional multifacetada e inter-setorial no campo 
do lazer e da recreação. Tiveram também con-
tato com palestrantes nacionais e internacio-
nais, que atuam como gestores públicos, pes-
quisadores e animadores socioculturais. 
“Para a Apabb, o evento e o tema têm re-
lação direta com o seu cotidiano, pois, no 
que se refere à hospitalidade, a Associação 
defende o direito de as pessoas com defi-
ciência usufruírem dos espaços públicos e 
privados, praças, clubes, danceterias, bares, 
lanchonetes, parques, centros culturais etc., 
com acessibilidade cultural e arquitetônica”, 
observa a coordenadora de Lazer e Esporte, 
rosangela Martins rodrigues.

questões vitais
Durante o Congresso Científico, a Apabb teve 
dois trabalhos submetidos e aprovados, ex-
postos como pôsteres: Acessibilidade cultural 
através do programa de lazer para pessoa com 
deficiência na Apabb e Possibilidades de lazer 
para pessoa com deficiência. 
O evento promoveu também mesas-redon-
das que abriram espaço para diálogos so-
bre questões vitais. Foram temas de debate 
Lazer, hospitalidade, identidades e culturas 
regionais e locais; Lazer, hospitalidade e tec-
nologias; Lazer, hospitalidade, formação e 

Até o final de 2011, a Companhia de Seguros Aliança  do Brasil patrocinará uma grande re-
volução, na área de esporte da Apabb, que passa pela capacitação de sua equipe técnica e a 
sistematização e ampliação do Projeto Movimento. 
“Essa parceria é o primeiro passo rumo ao sonho que acalentamos de tornar a Associação 
uma referência no Brasil em esporte educacional para pessoas com deficiência”, afirma o 
presidente roberto Tiné. 
Nos núcleos sergipe, Ceará, rio de Janeiro e Paraná, o projeto foi introduzido pela primeira vez, 
e nos núcleos Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que já 
desenvolviam a ação, sua metodologia foi totalmente sistematizada.
Na primeira fase, os profissionais de lazer e esporte participaram, entre 18 e 21 de dezembro, do 
22º  Encontro Nacional de recreação e Lazer (Enarel), na cidade de Atibaia, sP. O evento teve 
como eixo central o tema Lazer e hospitalidade. 

Técnicos da Apabb participaram  da 22ª edição do Enarel 
que enfocou o tema Lazer e hospitalidade
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trabalho; e Lazer e hospitalidade: construção 
coletiva e participação da sociedade.
Os fóruns possibilitaram aos profissionais e 
pesquisadores que atuam em frentes seme-
lhantes ou que se interessam pelos mesmos 
temas o aprofundamento nas questões e o 
encaminhamento de suas dúvidas e suas su-
gestões, por meio de relatório ou carta.

Diversos públicos
Foram realizados os seguintes fóruns direcio-
nados aos diversos públicos que participavam 
do evento: Conexões Brasil/Mundo: Intercâm-
bios internacionais em lazer – experiências in-
terdisciplinares e interinstitucionais (para pes-
quisadores e professores); Lazer, hospitalidade 
e megaeventos: perspectivas e implicações para 
atuação profissional no campo do lazer (para 
animadores socioculturais); Os megaeventos e 
a construção de cidades hospitaleiras (para ges-
tores); Políticas públicas de esporte e lazer para 
idosos: abordagens intersetoriais e experiências 
exitosas (para gestores e agentes). 
Por se relacionarem às ações desenvolvidas 
na Apabb, a participação dos técnicos se 
concentrou nos fóruns de gestores e de ani-
madores socioculturais.
Nas oficinas, os participantes experimentaram 
práticas de recreação aplicada às diferentes 
manifestações culturais: esportes, artes, dan-
ça, artesanato, música, circo, teatro etc. Os téc-
nicos se dividiram nas diversas oficinas ofereci-
das para posteriormente compartilharem com 
seus colegas as técnicas de animação sociocul-
tural. Com isto, levaram para suas localidades a 
inovação e as formas criativas e diversificadas 
de intermediar as atividades de lazer. 

Encontro Nacional de Técnicos
O Encontro Nacional de Técnicos foi promo-
vido também em novembro, logo depois do 
Enarel. No evento foram discutidos a metodo-
logia, os procedimentos e a normatização dos 
programas de esporte e lazer da Apabb. 
O Encontro possibilitou a troca de experiên-
cias entre profissionais dos diversos núcleos 
regionais e a discussão da metodologia uti-
lizada. Durante o evento, foram levantados 

aspectos de melhoria no atendimento dos 
associados, no âmbito do lazer e do espor-
te, por meio do alinhamento das ações e da 
formação de multiplicadores.
O Encontro proporcionou ainda a oportuni-
dade de discutir a realidade de cada núcleo, 
assimilar novas ideias e vivenciar as expe-
riências de outros técnicos. A forma como 
o evento foi conduzido permitiu que o gru-
po expusesse suas opiniões com bastante 
liberdade e compartilhasse experiências 
positivas e dificuldades, por meio de dinâ-
micas em grupo. 

Desdobramentos
O projeto terá continuidade em 2011, quan-
do será promovido Curso de Esporte Educa-
cional, ministrado pelo Instituto Esporte & 
Educação (IEE). 
A parceria entre a Aliança do Brasil e a Apabb 
também prevê o aumento da carga horária 
dos profissionais e a contratação de técnicos 
de modalidades esportivas, assistentes téc-
nicos e estagiários. No caso de sergipe e do  
Paraná, a empresa também oferecerá, duran-
te um ano, os recursos humanos e materiais 
necessários para o desenvolvimento da ação. 
A Aliança do Brasil é uma empresa ligada ao 
Banco do Brasil, criada em 1997, que segue 
uma política corporativa de manter investi-
mentos em responsabilidade socioambien-
tal, tendo por parâmetro os oito objetivos do 
milênio, definidos pela ONU.
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Projeto Movimento: centrado no desenvolvimento 
integral do ser humano
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operadores treinados estão permitindo 
à Apabb profissionalizar ainda mais o seu 
trabalho, oferecendo um serviço sintoni-
zado à realidade do mundo contemporâneo, que exige conexão constante e direta com seu público. 
Operacionalizada pela Avape Net, a Central de relacionamento permite fazer a prospecção 
de novos associados e recuperar os que deixaram de contribuir. Até 31 dezembro de 2010, por 
exemplo, foram captados cerca de mil novos associados. 
Em 2011, a Central de relacionamento abarcará o atendimento aos associados e usuários. As-
sim, esclarecimentos, atualização cadastral, captação e manutenção de associados serão atri-
buições da Central.  “Todas as entidades e empresas que crescem acabam optando por uma 
central de relacionamento com seus clientes, para imprimir mais agilidade e profissionalismo a 
seus serviços”, explica o presidente da Apabb, Roberto Tiné. 

Novos serviços
Além de abrir um novo canal de comunicação,  o serviço permitiu liberar os núcleos da atribui-
ção de prospecção e recuperação de novos associados. Os profissionais da Apabb podem agora 
se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de projetos voltados às pessoas com deficiência 
e ao atendimento de seus usuários. 
De acordo com estatísticas, cerca de 80% das ligações feitas para os núcleos referem-se a in-
formações gerais, que podem ser fornecidas por uma central de relacionamento. somente 20% 
desse total compreende informações técnicas. 
Das empresas pesquisadas pela Apabb, a Avape Net demonstrou oferecer o melhor serviço, em 
relação a custo-benefício. Um ponto que também pesou na decisão foi o fato de a operadora do 
serviço pertencer a uma associação que atua no segmento de pessoas com deficiência. 

Inclusão profissional
A Avape (Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência) é uma instituição filantrópi-
ca criada por funcionários da Volkswagen, com o objetivo de promover a inclusão profissional e 
social de pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. 
Desenvolvida em parceria com o BID (Banco Interamericanos de Desenvolvimento), a Avape 
Net começou a funcionar em 2009. O empreendimento tem como principais metas gerar em-
prego e receita para os projetos da Avape, e, especialmente, incluir pessoas com deficiência e 
em vulnerabilidade social no mercado de trabalho.

Apabb INOVA 
com Central 
de relacionamento
Introduzida em setembro 
de 2010, a Central de re-
lacionamento tem por meta 
fortalecer o vínculo com os 
associados e qualificar o 
atendimento oferecido 
pela Apabb

o novo serviço imprime mais agilidade e profissionalismo 
no contato com os associados
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METAs PArA 2011

O Plano Diretor da Apabb fundamenta-se em quatro pilares: associados, usuários, voluntá-
rio e funcionários. Em 2011 estão previstos investimentos na capacitação dos funcioná-

rios, na qualificação dos núcleos, na dinamização da comunicação institucional e na informati-
zação dos programas, entre outras ações.

a Crescimento do número de 
associados da Apabb;

a Crescimento do número de 
usuários da Apabb;

aAumento da quantidade de 
projetos desenvolvidos em cada 
núcleo regional;

aAumento das gratuidades 
concedidas nos projetos. 

missão visão
realizar ações, desenvolver projetos, estabelecer 

parcerias, captar recursos, garantir a  visibilidade e 

a credibilidade da organização, em prol das pesso-

as com deficiência e suas famílias.

Tornar-se referência no acolhimento das pessoas 

com deficiência e de suas famílias, bem como na 

defesa de seus direitos, contribuindo com sua in-

clusão social e melhoria da qualidade de vida.

Apabb

PARA AlCANçAR AS METAS PRo-
PoSTAS, SERão DESENvolvIDAS 
AS SEGUINTES AçõES:

1. Profissionalização da gestão 
de todos os núcleos;

2. Capacitação da equipe de fun-
cionários, por meio de treinamen-
tos institucionais e externos;

3. Intensificação da comunica-
ção institucional, com edições 
trimestrais do Jornal Apabb, edi-
ções mensais de newsletter, 
edições bimestrais dos informa-
tivos locais dos núcleos e siste-
matização de release nos núcle-
os e na Sede;

4. Informatização dos progra-
mas da Apabb, permitindo o 
acompanhamento on-line das 
ações planejadas e desenvolvi-
das pelos núcleos regionais;

5. Intensificação do Programa 
de voluntariado.
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Como define a pensadora Hannah Arendt, “cidadania é o acesso ao direito de ter di-
reitos”. O serviço social tem por compromisso a construção de uma sociedade mais 
justa e o desenvolvimento da cidadania. Analisando as necessidades e demandas 
dos usuários, a Apabb elabora e coloca em prática programas e projetos visando ao 
desenvolvimento integral da pessoa com deficiência e ao apoio a seus familiares, 
para contribuir com sua inclusão social e melhoria de sua qualidade de vida. 
O Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com Deficiência está voltado ao 
atendimento, à orientação, ao encaminhamento e ao acompanhamento individual, 
familiar e em grupo. Fazem parte do programa projetos como oficinas de artes, dança, 
teatro, música, capacitação profissional, inclusão digital e grupo de apoio às famílias.

Projetos

Caminhando com as Escolas
Estimula o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo do 
aluno com deficiência e sua interação com a escola, a fa-
mília e a comunidade, proporcionando o desenvolvimento 
de um processo educativo participativo, solidário e menos 
excludente. Com o apoio socioeducativo oferecido pelo 
projeto, os pais encontram maneiras de lidar com as ques-
tões relacionadas à educação e à interação de seus filhos 
no ambiente escolar, enquanto os profissionais das escolas 
percebem a necessidade de buscar formas de atender as 
necessidades desses alunos.

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)
As famílias de pessoas com deficiência têm a oportuni-
dade de participar de grupos de discussão, nos quais re-
latam suas experiências e podem encontrar alternativas 
para problemas comuns, intermediados por profissionais 
da Apabb. O projeto permite ao grupo se informar e se 
atualizar sobre direitos, tratamentos, recursos, progra-
mas e projetos voltados às pessoas com deficiência. são 
promovidas ainda palestras relacionadas a temas de in-
teresse do grupo, com profissionais de diversas áreas, e 
realizadas oficinas de artes e culinária.

Programa de Atenção às Famílias e 
às Pessoas com Deficiência

GAF realizado pelo Núcleo MG

Projeto busca construir um processo educativo menos excludente
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Oficinas de Artes
O projeto capacita pais e pessoas com deficiência a produzi-
rem trabalhos manuais e artesanais, favorecendo a geração 
de renda, a construção da consciência crítica e o fortaleci-
mento do exercício da cidadania. As oficinas são ministra-
das por mães voluntárias que possuem alguma habilidade 
artesanal e a repassam para o grupo, multiplicando esse 
conhecimento. Os trabalhos são comercializados em feiras, 
bazares e lojas. Uma parte do dinheiro da venda é revertida 
para o próprio projeto e a outra, para o artesão. 

Dança
O projeto trabalha a coordenação motora, a agilidade, a 
flexibilidade, a respiração, o ritmo e a percepção espacial. 
A MPB e a música instrumental servem de base para os par-
ticipantes descobrirem seu tempo interno e os movimentos 
que seu corpo é capaz de gerar. O objetivo do projeto é utili-
zar o corpo como instrumento de expressão, para despertar 
a criatividade, facilitar a socialização, fortalecer a autoesti-
ma dos participantes e estimular a interação em grupo.

Musicoterapia
A Musicoterapia visa abrir canais de comunicação, desper-
tar potenciais e restabelecer funções físicas, emocionais, 
mentais, sociais e cognitivas, por meio  do som, do ritmo, 
da melodia e da harmonia. O projeto é coordenado por um 
musicoterapeuta qualificado que atua no sentido de desen-
volver potenciais e restabelecer funções do indivíduo para 
que este possa alcançar uma melhor integração interpessoal 
e, consequentemente, maior qualidade de vida. 

Centro de Convivência
Para estimular o aprendizado, a afetividade e a convivência em 
grupo, pessoas com deficiência, seus familiares e integrantes 
da comunidade participam de atividades educativas e ocupa-
cionais, como oficinas pedagógicas, culturais e de capacitação 
para o trabalho. O projeto  também possibilita melhorar as 
relações interpessoais das pessoas com deficiência ao pro-
porcionar o usufruto de espaços públicos e a participação em 
eventos socioculturais, de lazer e de recreação.
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Usuária participa de Oficina de Artes do Núcleo Pr

Apresentação do grupo de dança do Núcleo BA

Participantes de Musicoterapia do Núcleo MG

Núcleo rN: banda do Centro de Convivência
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Para possibilitar a inserção das pessoas com deficiência no merca-
do de trabalho, a Apabb realiza cursos de capacitação profissional 
e de inclusão digital, além de organizar palestras, seminários e trei-
namentos, para atender profissionais, estudantes e entidades. São 
promovidos também debates gratuitos e abertos à comunidade, 
sobre temas da atualidade e relacionados à questão da deficiência. 

Ciclo de Palestras
O projeto está centrado na discussão de temas ligados às pessoas 
com deficiência e assuntos da atualidade, como a lei de cotas, edu-
cação inclusiva, acessibilidade, entre outros assuntos. O ciclo atrai 
estudantes dos mais diversos cursos que participam das palestras 
para se inteirar e adquirir conhecimentos extracurriculares. Esse 
projeto é também uma forma de a Apabb divulgar sua atuação, am-
pliar seu público, estabelecer parcerias e contribuir para a formação 
de novos profissionais da área. 

superação
O projeto permite a inclusão digital de pessoas com e sem 
deficiência, por meio de cursos de iniciação à informática e o 
estímulo a sua profissionalização e inserção no mercado de 
trabalho. A iniciativa estimula a aprendizagem, as mudanças 
comportamentais – em relação à percepção da realidade e 
à perspectiva de futuro – a interação social. Assim, além de 
os participantes adquirirem conhecimentos básicos em in-
formática, podem vivenciar novas experiências, superando 
seus próprios limites.

Projetos

Empregabilidade
A iniciativa busca desenvolver a capacidade produtiva da pessoa 
com deficiência, preparando-a para a vida profissional. É feito tam-
bém um trabalho com as empresas para se adequarem às condições 
dessa pessoa com deficiência e desenvolverem a acessibilidade ati-
tudinal, arquitetônica e instrumental. Para tornar viável  a capaci-
tação, a Apabb mantém parcerias com organizações e empresas. 
Depois de serem inseridos no mercado, os usuários recebem acom-
panhamento da Apabb durante o processo de adaptação.

Programa de Capacitação 
e Qualificação Profissional

Ciclo de Palestras promovido pelo Núcleo rN

Núcleo sC: entrega de certificados do Projeto superação

Projeto Empregabilidade desenvolvido pelo Núcleo GO
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É direito previsto na Constituição Brasileira todos os cidadãos terem 
iguais oportunidades de conhecer, visitar e obter informações sobre 
os bens do patrimônio cultural nacional. Para garantir essa possibili-
dade, a Apabb oferece experiências às pessoas com deficiência por 
meio do Programa de Lazer, facilitando o acesso aos bens culturais 
das cidades. No Programa são desenvolvidos passeios a museus, ci-
nemas, bibliotecas, galerias, núcleos históricos, sítios e outras possi-
bilidades de usufruto do espaço urbano. 
Além dos passeios, que tratam o ambiente urbano como espaço de 
lazer, a Apabb realiza acampamentos, acantonamentos, colônia de 
férias, discoteca e encontro de famílias, com viagens a pontos turísti-
cos, para estimular o contato com a natureza, as atividades sociais e 
as relações afetivas. 

Programa de Lazer

Acampamento, Acantonamento 
e Colônia de Férias
Os projetos abrangem viagens e passeios a locais próximos 
à natureza ou a espaços diferentes do ambiente cotidia-
no, com uma equipe de profissionais capacitados e sem a 
presença de familiares, no período das férias. O intuito é 
possibilitar momentos de diversão, integração e qualidade 
de vida, assim como acesso aos bens culturais e naturais, 
interação com o grupo e a experiência da independência e 
da fruição com o meio circundante.

Caminhar
Desenvolvido em parceria com a Associação Atlética Ban-
co do Brasil (AABB), o Projeto Caminhar busca promover a 
inclusão e o atendimento de frequentadores com deficiên-
cia das AABBs, por meio de atividades de recreação, per-
mitindo a integração com os demais associados. As AABBs 
contam com infraestrutura de lazer e esporte completa, 
mantendo uma programação esportiva, cultural e social 
voltada a todas as faixas etárias.
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Núcleo sE: Projeto Colônia de Férias

Núcleo sP: Festa Junina na AABB-são Paulo
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Passeio
A inclusão social consiste na prática do lazer nas suas mais 
diversas formas: físico-esportiva, manual, turística, social, 
intelectual, virtual e artística. O projeto utiliza os espaços 
e equipamentos públicos e as atividades oferecidas pela 
cidade, como pontos turísticos, cinemas, teatros, museus, 
shows, restaurantes, clubes, parques, sítios, praias, está-
dios, hotéis, trilhas etc.  Por meio dessas ações, a pessoa 
com deficiência descobre e conquista espaços no entorno 
social para seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que 
provoca transformações arquitetônicas e culturais.

Discoteca
Realizado em espaços exclusivos ou ainda em discotecas 
da cidade, o projeto fortalece a independência, a confiança 
e o convívio social das pessoas com deficiência, ao propi-
ciar a manifestação em público de sua expressão física e 
emocional, por meio da música, da dança e da interação 
com o outro. A iniciativa favorece os intercâmbios sociais, 
além de estreitar o relacionamento entre as famílias e os 
profissionais da Apabb. 

Encontro de Famílias (Enfa)
O objetivo da ação é a troca de experiências, o forta-
lecimento de laços afetivos, entre as pessoas com de-
ficiência, os familiares, amigos e convidados, e maior 
aproximação com a Apabb. De forma prazerosa e des-
contraída, o projeto mobiliza as famílias para se torna-
rem o cerne de uma iniciativa que promove o acolhi-
mento e a comunhão com o outro, por meio do lazer, da 
brincadeira, dos jogos, da confraternização em grupo, 
do encontro. 

Piquenique promovido pelo Núcleo DF

Discoteca do Núcleo rJ

Enfa realizado no Núcleo CE
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Interligado com várias áreas do saber, do sentir e do fazer, o esporte possibilita 
que a ação inclusiva seja integral, que a pessoa com deficiência atinja o pleno 
desenvolvimento físico e social no usufruto dos seus direitos. Para isso o mode-
lo metodológico deve garantir valores, como a ética, a equidade, o respeito e o 
acolhimento na condução de práticas esportivas, para que aconteçam além do 
gesto motor. A prática compreende atividades físicas e esportivas que favore-
cem o gosto pelos esportes e a sociabilização, sem estimular a hipercompetiti-
vidade e considerando, sobretudo, a potencialidade de cada participante.

Programa de Esporte

Projetos

Movimento
O Projeto Movimento tem por eixo estruturante a ludicida-
de, a transversalidade, a participação interativa e a educação. 
seus objetivos são a aprendizagem voltada ao desenvolvi-
mento motor e esportivo e a ampliação da autonomia nas 
atividades da vida diária  e na cultura esportiva. O projeto 
oferece aos alunos um amplo universo de jogos, esportes, 
ginástica, dança, luta e todas as iniciativas que promovam o 
desenvolvimento integral do ser humano, sem especializá-lo.

Eventos Esportivos
Incluem campeonatos, torneios, festivais e apresentações, 
com foco no esporte participativo. O principal objetivo é pro-
porcionar aos atletas vivências socioafetivas, assim como a 
superação de limites. Estimulados ao aprendizado de regras, 
os participantes fixam condutas técnicas e sociais. Os eventos 
favorecem também o contato com o entorno comunitário e a 
utilização dos espaços esportivos das cidades.

Programa de Voluntariado
Voluntários a postos!

A Apabb é uma entidade formada por cidadãos que 
contribuem com seu trabalho voluntário para a cons-
trução de uma sociedade mais digna, justa e soli-
dária. Ao longo de sua história, esse trabalho foi se 
aperfeiçoando e se fortalecendo. Hoje, a organização 

conta com um programa que possibilita aos núcleos 
regionais e a sua sede dispor de um corpo de voluntá-
rios qualificado e preparado para dar continuidade às 
atividades que são desenvolvidas, colaborando para 
o crescimento e fortalecimento da Associação.

pR
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Aula de capoeira promovida pelo Núcleo PE

4ª Copa de Atletismo da Apabb do Núcleo rs
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Núcleo Bahia
Banco do Brasil 
Escola Espaço Via Ponte 
Comitê para Democratização 
da Informática (CDI) 
Escola Alcance 
Cassi-BA 
Fenabb
AABB-salvador 
Centro de Educação Especial 
da Bahia (Ceeba)
rNB - Viagens e Turismo 
Comando do 2º Distrito Na-
val da Marinha (Voluntárias 
Cisne Branco) 
Apae-salvador
Curso Degrau

Núcleo Ceará
AABB-Fortaleza
Cassi-CE
AAFBB-CE
Anabb
Fenabb
Gepes-Fortaleza
CsO- Fortaleza
 BNB Clube
 Clube da Caixa
 Clube da Petrobras

Núcleo Distrito Federal
Anabb
Cooperforte
Casa do Pão
Academia de Tênis José F. Unidas
Fenabb
Cesas
seguro Ouro Vida 
Banco do Brasil
AABB-Brasília

Núcleo Espírito Santo
Vitória Down
Amaes
AABB-Vitória
Fenabb

Transformando sonho em realidade
Com o apoio de seus parceiros, a Apabb conseguiu fazer com que seus 
projetos se tornassem viáveis e atingissem os objetivos propostos. 
Confira a relação das instituições parceiras em cada núcleo regional.

Núcleo Goiás
superintendência Estadual do 
Banco do Brasil
AABB-GO
Fenabb
Afago
Cassi-GO
Gepes
Associação servos de Deus
Instituto de Informática da UFG
Affego – Associação dos Fun-
cionários do Fisco do Estado 
de Goiás (Clube Caldas Novas) 
Clínica Idef – Psicóloga Vera 
Lúcia Morselli
AECB – Associação Espírita 
Casa do Boiadeiro
rádio Terra FM
Clube Jaó
Vila são José Bento Cotto-
lengo (Trindade)
O Boticário
Academia Corpo e Forma
Pizzaria Tropical
Brasil Telecom (Oi)

Núcleo Minas Gerais
Coordenadoria de Apoio e 
Assistência à Pessoa com 
Deficiência (Caade)
UNA BH 
Universidade salgado de Oli-
veira BH – Universo
Cia. Bancorbrás de Adminis-
tração e Negócios
Instituto Pestalozzi
Cassi-MG
Apae-BH
Aenco
Fenabb
Cooperforte-BH
Teatro Marília
Arte Favela
CMPPD-BH  
Banco do Brasil
Prefeitura de Belo Horizonte

Apape – Associação de Pais e 
Amigos de Pessoas Especiais
Câmara Municipal de Belo 
Horizonte
Associação Crespúsculo
Naera
Unamibb
superintendência Estadual de 
Varejo e Governo de MG
Gepes-BH 
Agência do Bairro de Lourdes 
Coordenadoria de Apoio e Assis-
tência à Pessoa com Deficiência 
de Belo Horizonte (Caapd)
AABB-BH  
ritz do Brasil s.A.
Escola ComumViver
sedese – Diretoria de Promo-
ção e responsabilidade social
PBH – Espaço e Cidadania

Núcleo Pernambuco
AABBs recife e Caruaru 
Banco do Brasil 
Boate Club Nox 
UFPE 
Gepes-Recife 
Fenabb 
sindicato dos Bancários 
Centro de reabilitação e Ensi-
no Especial do recife 
Faculdade Maurício de Nassau 
superintendência Estadual da 
Pessoa com Deficiência – Sead 
Centro Auditivo Telex 
Bem-estar Familiar no Brasil – 
Bemfam

Núcleo Paraná
Bigarella  serviços de Postagem 
Editora Interage 
AABB-Curitiba
GST Estacionamento 
Irmãos Manosso Lanchonete 
Favo e Mel
Confeitaria saint’Paul
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Prefeitura de Curitiba
Fundação de Ação social 
Boa Vista
Fenabb
Antonio de Araújo
Adilsom Conforto
Papo Furado Butiquim
Luis Melo

Núcleo Rio de Janeiro
AABB-Niterói (são Francisco 
e Piratininga)
AABB-rio de Janeiro
AABB-Tijuca
AAFBB
Argilando
CCBB-rio de Janeiro
Centro serviços de Logística – 
Prédio Carj (CsL)
Escola Ipê
Grupo Ûmbria
Museu Histórico Nacional
Previ-Ascom
restaurante Belo Verde
rio Voluntário
sítio Beija Flor
sítio Lebec
solazer
superintendência do Banco do 
Brasil – Nucom

Núcleo Rio Grande 
do Norte
Universidade Federal do rio 
Grande do Norte (UFRN)
Faculdade de Ciências, Cultu-
ra e Extensão do RN (Facex)
Associação dos Professores 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (Apurn)
Afabb-rN 
senai-rN  
Asfubb   
Cassi-rN
AABB-Natal
KLP Turismo

Núcleo Rio Grande do Sul
AABB-Porto Alegre 
superintendência Estadual do 
Banco do Brasil
Cooperforte
Afabb

pa
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Caburé seguros 
secretaria Municipal do Es-
porte e Lazer de Porto Alegre
EPTC
DMAE
Comercial Bananas Borges 
(Ceasa)
Pomisul (Ceasa)
Gepes-POA
Agência Uruguai do Banco 
do Brasil
Centro Estadual de Treinamen-
to Esportivo (Cete) – Fundergs
Centro de Preparação de Ofi-
ciais da Reserva do Exército 
Brasileiro (CPOr)
Fenabb

Núcleo Santa Catarina
Academia I Can Gym
Universidade Federal de san-
ta Catarina (UFsC)
Universidade do Estado de 
santa Catarina (Udesc)
Associação Catarinense de Es-
portes Adaptados (Acesa)
Fundação Municipal de Espor-
te e Lazer de são José
supermercados Imperatriz
Carioca Calçados
Arco-íris Piscinas
Apae-Florianópolis
Fundação Catarinense de 
Educação Especial (FCEE)
Atletas da Natureza
AABB-Florianópolis
Fenabb
Apae-são José
Apae-santo Amaro
Le Cirque
Boliche Pinguim
Instituto Figueirense de 
Assistência social (Ifas)
Lagoa Iate Clube (LIC)
Parque Aquático recanto do sol
Grupo Escoteiro Ipê Amarelo
zoológico de Pomerode
Pizzaria quatro queijos
Arco-íris Cinema
Associação Caminhos para 
Vida (ACV)
Floripa Music Hall
Pousada das Hortênsias

Grupo Escoteiro Anchieta
Apae-Penha/Beto Carrero
Associação Amigo Down
LazerTur
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (IFsC)
Apae-Biguaçu
Fundação Catarinense 
de Educação Especial (FCEE)
Prefeitura de são José – secre-
taria Municipal de Educação
CsO e CsL Curitiba Platafor-
ma Florianópolis do Banco 
do Brasil

Núcleo São Paulo
CCBB-são Paulo
Previ
Cassi
sorri Brasil
rede entre Amigos
Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH) - 
UsP Leste
Pizzaria Tavolaro
satélite Esporte Clube
Academia Atlântida
Afabb
AABB
Banco do Brasil

Núcleo Sergipe
Viação Progresso
Viação Vitória
studio Juliano Oliveira
Cotinguiba Esporte Clube
Doceria Festa Fácil
sorveteria Vi sabor
sorveteria Paraty
DJ Bob
AABB-Aracaju
Izabel Festas Eventos
O Boticário
Blosson Ville
Via Bela Boutique
Multiótica
Arte Pintada
renata Comércio
Multserv
sesc
Banda Dekola
Xerox 3 Irmãos
setransp
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Como fazemos todos os anos, dividimos o relatório em três partes. Números 
contábeis e financeiros; atividades; e realizações.  Esta é uma oportunidade 
para prestar contas à Assembleia Geral e aos nossos parceiros, doadores e pa-
trocinadores. Não nos limitando às finanças e aos recursos da Apabb, mas ao 
que realizamos em prol da pessoa com deficiência e de sua família

CONsIDErAçÕEs sOBrE O DEsEMPENHO DA APABB

Números contábeis 
e financeiros

As Receitas totais da Apabb cresceram 33%, 
em comparação com 2009, atingindo o mon-
tante de R$ 2.899.328,38. Esse desempenho 
foi resultado do aumento do número de asso-
ciados, doadores e patrocinadores. As Con-
tribuições de associados aumentaram 18%, 
totalizando R$ 1.704.909,92; as Doações 
cresceram 143%, totalizando R$ 402.899,18. 
O aumento do número de doadores foi fru-
to da campanha iniciada em 2009, com o 
objetivo de incrementar a quantidade de 
doações feitas por conselheiros do Banco 
do Brasil nas empresas da Previ e nas coli-

gadas ao Banco. Os Patrocínios passaram de 
R$ 11.771,00, em 2009, para 114.375,89, em 
2010, representando crescimento de 872%. 
Já as Receitas diversas aumentaram 100%, 
atingindo R$ 41.691,43. Em 2010, firmamos 
convênio com a secretaria Nacional de Pro-
moção dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (sNPD), vinculada à secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da república 
(SDH/PR), no valor de R$ 91.633,00, para a 
realização de treinamento dos funcionários. 
Os percentuais de 2009 referem-se ao com-
parativo com o ano anterior.

receitas

Em 2010, superamos as dificuldades que 
enfrentamos em 2009, quando nossas re-
ceitas caíram em função da crise financei-
ra mundial, que teve início em 2008, o que 
nos obrigou a lançar mão das reservas acu-
muladas para manter o nível de atividade 
planejada. Em 31 de dezembro de 2010, fe-
chamos o ano com superávit operacional 
de R$ 202.315,37. Mesmo descontando o 
valor de R$ 100.245,61, que foi repassado 
pela Aliança do Brasil para ser empregado 
no Programa de Esporte, cujos desembol-
sos acontecerão ao longo de 2011, ficamos 
com um resultado operacional líquido de 
R$ 102.069,76. O saldo permitiu recompor 
as reservas que foram utilizadas no ano an-
terior. Vale salientar, portanto, que o resul-
tado operacional foi fruto do bom desem-
penho que observamos no item receitas e 
no controle das despesas administrativas.

2009

-73.674,66

202.315,37

2010
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2009 2010
R$ % R$ %

REcEitaS 2.108.870,81 7% 2.899.328,38 33%

contribuição de associados 1.438.852,83 8% 1.704.909,92 18%

doações 166.127,95 -12% 402.899,18 143%

patrocínios 11.771,00 0% 114.375,89 872%

Receitas com eventos 418.863,87 14% 490.271,25 17%

Receitas diversas 20.820,19 15% 41.691,43 100%

convênio da snpd – – 91.633,00 –
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15%
18%

63%

4%

contribuição
de associados

Receitas com 
eventos

doações

patrocínios

As contribuições de associados representam a maior parte dos recursos da Apabb, com 63% do mon-
tante. Essa característica permite que o custeio das despesas fixas, destinadas à manutenção da estru-
tura da Entidade, seja feito com recursos permanentes, incluindo as despesas com os profissionais do 
serviço social, técnicos de lazer e esportes e os demais funcionários do nosso quadro próprio. As Doa-
ções, Receitas com eventos e Patrocínios são utilizadas exclusivamente para a realização dos projetos e 
os investimentos necessários para a modernização e atualização dos recursos.

Associados
O crescimento das receitas representadas pelas Contribuições de associados foi resultado do aumen-
to da quantidade de associados que verificamos ao longo do ano com campanhas específicas e com 
a implantação da Central de relacionamento da Apabb.
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associados em 2010
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8.500

7.500

6.500

7.006
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7.091 7.316
7.930

7.849 7.841 7.796
7.927 7.928 8.084 8.303 8.584
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Várias ações foram feitas para divulgar a Apa-
bb e captar novos associados. Em fevereiro 
foram distribuídas cem mil fichas de inscrição, 
acompanhando matéria sobre a Apabb, no 
Jornal da Anabb, enviado para todos os asso-
ciados da Entidade. Nessa ação conseguimos 
274 novos associados. Em março, fizemos 
uma campanha visando recuperar associados 
que deixaram de contribuir, por falha no pro-
cessamento de débito em conta corrente, e 
não tinham solicitado o cancelamento de sua 
inscrição. Nessa ação recuperamos 672 asso-
ciados. Em julho, a Previ publicou matéria na 
Revista Previ, com ficha de inscrição anexa. A 
revista Previ é distribuída para todos os asso-
ciados da Caixa de Previdência. Nesta campa-
nha conseguimos 205 novos associados.
No final de setembro, a Central de relacio-
namento da Apabb foi ativada, iniciando 

o telemarketing ativo. Até o final do ano, a 
Central havia obtido sucesso em 1.197 con-
tatos, transformados em novos associados 
ou em contribuintes esporádicos. A Central 
tem caráter permanente e, em 2011, vai in-
corporar o atendimento aos associados e 
usuários através de número telefônico a ser 
divulgado. Com isso, a atualização cadas-
tral, captação e manutenção de associados 
serão atribuição da Central.
Tais ações foram responsáveis pelo aumen-
to da quantidade de associados ativos, que 
no final de 2010 foi superior em 23% ao ve-
rificado no final de 2009. Esse indicador re-
presenta a entrada líquida de 1.608 novos 
associados. Assim, chegamos ao final do 
ano com 8.584 associados, batendo o re-
corde verificado em 2000, quando a Apabb 
fechou o ano com 8.255 associados.

Histórico de associados
9.500

8.500

7.500

6.500

7.442

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8.255 8.118 8.094 7.961 7.964 7.886

7.386 7.220 7.126 6.976

8.584

Despesas
Enquanto as Receitas totais foram incrementadas em 33%, as Despesas totais aumentaram ape-
nas 19%. As Despesas com Pessoal Próprio cresceram 11%; em Despesas gerais, o crescimento foi 
inferior a 1% (0,2%). Comparando as Receitas e Despesas com programas, verificamos que houve 
incremento das atividades da Apabb. As Receitas com programa cresceram 17%, em compara-
ção com 2009, e as Despesas, 24% no mesmo período. A diferença de indicadores de Receitas e 
Despesas com programas deve-se às gratuidades que foram distribuídas.
Comparando os índices que mediram o aumento das despesas, verificamos que neste ano foi 
destinado mais recursos para os Programas, que cresceram 24%, enquanto as Despesas admi-
nistrativas, apenas 17%, no mesmo período. Os percentuais de 2009 referem-se ao incremento 
comparado com o ano anterior.
O incremento verificado nas Despesas com serviços de terceiros – PJ refere-se aos investimentos 
feitos para a implantação do Módulo do Sistema de Gestão Empresarial (ERP), envolvendo con-
tabilidade, recursos financeiros, recursos humanos e cadastros de associados. Além disso, a ati-
vação da Central de relacionamento da Apabb também contribuiu para o incremento do item.
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2009 2010
R$ % R$ %

DESpESaS 2.182.545,47 12% 2.697.013,01 19%

Despesas administrativas 1.525.387,35 12% 1.787.648,98 17%

pessoal próprio 1.088.811,57 12% 1.211.268,45 11%

serviços de terceiros - pJ 46.109,96 -4% 166.477,18 261%

despesas gerais 360.890,59 30% 361.559,57 0%

despesas não operacionais 29.575,23 48% 48.343,78 63%

Despesas com programas 657.158,12 12% 817.731,03 24%

serviços de terceiros - pF 414.632,12 10% 430.531,79 4%

despesas gerais 242.526,00 -8% 387.199,24 60%

despesas com convênio snpd – – 91.633,00 –

Eficiência
A análise de alguns indicadores mede a efici-
ência da Apabb, considerando que os índices 
contábeis mostrados anteriormente atestam 
apenas se aconteceu ou não incremento das 
atividades. O Custeio fixo, Custeio variável e 
Custo Apabb mostram como os recursos es-
tão sendo direcionados e qual é o real valor 
dos projetos comparando o que é pago pelos 
participantes com o valor empregado pela 
Apabb para que os eventos aconteçam.
Comparando o Custeio fixo, indicador que 
mede a relação existente entre as Receitas 
fixas (contribuição de associados) e as Despe-
sas fixas (despesas administrativas, exceto as 
despesas com programas), 2010 apresentou 
desempenho melhor do que o do ano ante-
rior, com R$ 19.229,79 negativo, enquanto 
que, em 2009, a relação foi de R$ 143.562,56 
negativo. O resultado de 2010 foi 87% menor 
do que o de 2009. O cenário ideal é que este 
indicador seja sempre positivo, atestando 
que todas as Despesas fixas estão sendo cus-
teadas integralmente com recursos fixos.
O Custeio variável, que mede a relação exis-
tente entre as receitas variáveis (doações, 

patrocínios e receitas de programas) com as 
despesas variáveis (programas e investimen-
tos), mostrou-se 228% superior ao ano ante-
rior, com valor positivo de R$ 159.003,73. Essa 
relação revela que houve incremento na cap-
tação de doações, patrocínios e receitas de 
programas. Diferentemente do Custeio fixo, 
que deve ser preferencialmente positivo, com 
as despesas custeadas exclusivamente com 
as receitas fixas, o Custeio variável pode apre-
sentar indicador negativo, significando, nesse 
caso, que estão sendo utilizados recursos fixos 
para o custeio dos projetos.
Já o indicador que mede o quanto a Apabb 
gasta para cada real pago pelos usuários 
dos projetos, também mostra melhoras em 
relação a 2009. O Custo Apabb caiu 13% em 
2010, ficando em R$ 2,50, contra R$ 2,86 ve-
rificado em 2009. Isso significa que as ativi-
dades foram maiores do que no ano anterior 
e que a Apabb investiu r$ 2,50 para cada r$ 
1,00 pago pelos participantes dos projetos. 
Os percentuais de 2009 referem-se ao in-
cremento verificado em comparação com o 
ano anterior.
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2009 2010
R$ % R$ %

Custeio fixo -143.562,56 106% -19.229,79 -87%

custeio variável 48.444,41 -2% 159.003,73 228%

custo apabb 2,86 -48% 2,50 -13%

Disponibilidades
As Disponibilidades observadas no final de 2010 foram 35% superiores às existentes em 
2009. As Reservas de contingência ficaram 37% maiores do que em 2009, recompondo o que 
foi utilizado naquele ano e acrescendo o valor determinado pela Assembleia Geral. Houve 
redução de 6% nas Reservas administrativas dos núcleos, que investiram o acumulado nos 
projetos na forma de gratuidades.

2009 2010
R$ % R$ %

DiSponibiliDaDES 552.058,77 -30% 745.486,50 35%

caixa 119.534,56 100% 170.798,67 43%

Reserva de contingência 263.390,25 100% 360.000,00 37%

Reserva de provisões 13.080,57 100% 40.307,84 208%

Reserva administrativa - 
núcleos

156.053,39 100% 147.086,11 -6%

Reserva administrativa - sede 0,00 – 27.293,88 –

Considerando apenas os recur-
sos contabilizados como Reser-
vas, desconsiderando os valores 
existentes em caixa, houve um 
incremento de 33% em relação 
ao volume observado no final de 
2009. Em 2010, fechamos o ano 
com r$ 432.524,21 de reservas, 
sendo R$ 147.086,11 contabiliza-
dos como Reserva administrativa 
dos núcleos. As Reservas de pro-
visões destinam-se a pagamento 
de férias e 13% salário. O saldo 
existente em 31 de dezembro 
refere-se às provisões das férias 
adquiridas ao longo do ano, que 
não foram utilizadas ainda.2009

Reserva
administrativa-
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Reserva
administrativa-
núcleos

Reserva de 
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Controle orçamentário
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Além dos indicadores contábeis e de eficiên-
cia, é importante conhecer como se compor-
taram os indicadores do controle orçamen-
tário. Esses indicadores medem quanto do 
orçamento foi realizado em cada item. Isso 
também não deixa de ser um indicador de efi-
ciência, pois atingir as metas estipuladas é o 
objetivo de toda entidade.
Do total de receitas previsto no orçamento, 67% 
foi realizado. A Receita de contribuições de as-
sociados atingiu 109% do planejado para 2010 
e as Doações, 123%. As demais receitas obtive-
ram índice abaixo do orçado, como as Receitas 
de programas, com 45%, Receitas diversas, com 

14%, e os Patrocínios, com 13%. Esse baixo de-
sempenho se justifica pelo fato de que os refe-
ridos itens foram orçados considerando o total 
de eventos previstos no Planejamento Anual de 
Trabalho (PAT) dos núcleos. Durante o ano, mui-
tos eventos que foram planejados não foram 
realizados ou foram realizados em menor escala 
do que a planejada. Isso fica claro quando anali-
samos as Despesas com programas, que ficaram 
em 42% da meta estabelecida.
Das despesas orçadas, 64% foram realizadas. 
As Despesas administrativas ficaram em 88%; 
as Despesas com programa, em 42%; os Inves-
timentos previstos, em 70%

Balanço anual
O Balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2010 apresentou Ativo circulante superior em 34% 
ao do exercício anterior e Passivo circulante superior em apenas 13%. Os números comprovam, 
portanto, que as Receitas cresceram mais do que as Despesas. O Patrimônio social aumentou 
33%. As isenções usufruídas cresceram 38%, chegando ao valor de R$ 315.924. Entende-se por 
“isenções usufruídas” o total de impostos que a Apabb deixou de recolher por estar isenta em 
função do título de Entidade Beneficente da Assistência Social.
Os auditores independentes da Narazzaqui & Cia. atestaram que as demonstrações financeiras 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Associação, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício de 
2010, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Em reunião realizada em 19 de abril de 2011, o Conselho Fiscal da Apabb registrou em ata os 
cumprimentos ao Colégio de Diretores pela iniciativa bem-sucedida na conquista de novos asso-
ciados, doadores e patrocinadores e recomenda que a Assembleia Geral aprove as contas.

ATIVIDADEs

Em 2010 realizamos 63.176 atendimento, en-
volvendo 19.655 usuários. O número de usuá-
rios é 22% superior ao verificado em 2009. No 
entanto, o número de atendimento caiu de 
72.844, em 2009, para 63.176, em 2010, repre-
sentando uma queda de 9.668 atendimentos, 
equivalente a -13%, em comparação com o ano 

anterior. Alguns núcleos tiveram desempenho 
inferior ao de 2009 nesse item, mas um número 
foi fundamental nesse desempenho. Em 2009, 
o Núcleo Paraná fez 18.548 atendimentos no 
Projeto superação e em 2010 foram apenas 
3.492. somente essa queda representa 15.092 
atendimentos a menos.

Os números apresentados a seguir medem a atividade fim da Apabb: atender a pessoa com de-
ficiência e sua família. Da mesma forma que os números contábeis e de eficiência, é importante 
comparar com outros períodos para se ter ideia mais precisa sobre a evolução dos serviços presta-
dos. No entanto, muitas vezes os números refletem apenas um dado estatístico e nesses casos é 
preciso fazer uma análise mais profunda para se obter um diagnóstico preciso. 

Atendimentos e pessoas atendidas

UsUÁRios atendiMentos
programa de atenção 
às Famílias

9.333 42.645

programa de lazer 5.404 6.726

programa de Esporte 1.487 5.246

programa de capacitação 
e Qualificação Profissional

2.569 7.682

programa de Voluntariado 357 368

projetos de captação 
de Recursos

505 505

total 19.655 63.176

Comparando todos os programas, em percentual de participação no total de usuários atendidos, 
o Programa de Atenção às Famílias tem a maior participação entre os programas, com 47% do total 
de usuários atendidos, seguido pelo Programa de Lazer, com 27%, e pelo Programa de Capacitação 
e Qualificação, com 13%. O Programa de Esporte responde por 8% do total.
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Da mesma forma, com relação à quantidade de atendimentos, o Programa de Atenção às Famílias 
participa com 67% de todos os atendimentos efetuados em 2010; o Programa de Lazer, com 11% ; 
o Programa de Capacitação e Qualificação Profissional, com 12%; e o Programa de Esporte, com 8%.

Comparando a quantidade de usuários e de 
atendimentos com os demais anos, cresce-
mos em números de usuários, em relação 
aos três últimos anos, e reduzimos o nú-
mero de atendimentos. Esses números são 
medidos de acordo com o critério adotado 
pelo Ministério do Desenvolvimento social e 
Combate à Fome (MDs) para apurar o nível 
de atividades das entidades que possuem o 
Certificado de Entidades Beneficentes de As-
sistência  social (Cebas).
O comparativo da quantidade de usuários 
atendidos em cada núcleo regional, desde 
2004, mostra que alguns núcleos mantêm a 
tendência de crescimento, enquanto outros 
vêm reduzindo ano a ano suas atividades.
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UsUÁRios
núcLeos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ba 1.022 832 1.121 687 1.155 1.221 1.561

cE 1.170 1.931 1.468 1.090 752 655 606

DF 2.397 935 724 542 690 642 437

ES 1.298 563 1.119 310 288 268 452

Go 1.554 2.062 2.164 1.133 889 1.077 1.170

MG 1.038 1.280 1.208 901 821 845 1.209

pE 2.208 2.029 2.536 1.357 1.398 1.264 1.469

pR 1.793 1.481 1.063 754 1.216 1.395 2.118

RJ 1.639 1.381 981 1.744 2.253 1.478 1.595

Rn 3.101 4.744 2.879 4.193 3.410 2.440 2.939

RS 2.158 1.921 2.126 1.550 1.276 1.211 1.701

Sc 1.407 1.286 1.981 1.305 1.416 387 2.413

SE 1.025 1.087 1.632 1.345 642 951 789

Sp 2.299 1.929 3.230 1.829 1.253 2.230 1.196

total 24.109 23.461 24.232 18.740 17.459 16.064 19.655

O mesmo comportamento é observado com relação à quantidade de atendimentos efetuados.

atendiMentos
núcLeos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ba 1.131 863 1.131 687 2.618 3.192 3.408

cE 1.203 2.073 1.588 1.339 1.047 1.172 704

DF 2.766 1.033 839 725 790 867 760

ES 1.444 778 1.228 324 335 349 728

Go 1.923 2.621 11.747 5.354 3.295 3.582 2.434

MG 3.714 1.589 1.566 2.891 2.395 2.986 2.644

pE 4.034 2.742 4.354 3.468 3.622 6.007 2.329

pR 2.320 1.656 1.270 906 8.296 19.469 5.143

RJ 3.183 2.061 1.090 1.817 2.508 1.666 1.732

Rn 11.118 15.771 18.395 29.236 24.848 21.280 28.087

RS 3.717 3.311 3.514 3.005 3.224 3.933 3.060

Sc 2.345 1.869 3.336 3.312 3.876 1.107 8.384

SE 1.088 1.110 1.647 3.287 2.895 1.248 962

Sp 6.195 3.215 5.166 4.238 2.467 5.981 2.801

total 46.181 40.692 56.871 60.589 62.216 72.839 63.176
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Perfil do usuário
Os dados sociais dos usuários atendidos mos-
tram que a maioria é do sexo feminino,  não 
associado da Apabb e pertencente à comuni-
dade. No caso deste último segmento, che-
gamos a 92% de usuários são da comunidade, 
atestando nosso caráter social. 
Quanto à classificação “pessoa com deficiên-
cia e sem deficiência”, atendemos em partes 
iguais os dois segmentos. As pessoas com defi-
ciência são os familiares, amigos, profissionais 
e estudantes que buscam informações relacio-
nadas ao universo do segmento de deficiência: 
projetos da Apabb, Previ e Cassi; diagnósticos; 
tratamentos; legislação; textos e pesquisas; 
direitos e benefícios; bem como a indicação de 
recursos da comunidade. 
Quanto ao tipo de deficiência dos usuários aten-
didos, 65% são pessoas com deficiência intelec-
tual. No entanto, justificando a característica de 
entidade voltada para deficiências múltiplas, as 
demais deficiências possuem parcela significati-
va no universo de pessoas beneficiadas. Os seis 
principais grupos de pessoas com deficiência são 
atendidos nos programas da Apabb.
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intelectual

outras 
deficiências

Física

Visual

auditiva

distúrbio 
mental

Múltiplas
deficiências

Pessoas atendidas

Pessoas beneficiadas Média

278

237 251

320 340

404

631

397

49

1.084

147 150 129
89
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Neste ano, iniciamos a contagem das pesso-
as efetivamente beneficiados nos projetos da 
Apabb, uma vez que o critério adotado ante-
riormente para medir a quantidade de usuários 
considerava cada participante dos projetos 
como um novo usuário, mesmo que a pessoa 
participasse de outros projetos da Associação. 
Desta forma, o  novo indicador Quantidade 
de pessoas beneficiadas mede com exatidão 
quantas pessoas utilizam os serviços da Apabb, 
independentemente do número de vezes que 
participaram dos projetos. Neste ano, 4.506 
pessoas usaram os serviços da Apabb, distri-
buídos pelos núcleos regionais. Como é o pri-
meiro ano que o dado é registrado, não temos 
como comparar os números.
Com relação à quantidade de pessoas efeti-

vamente beneficiada em cada núcleo regio-
nal, verificamos que muitos núcleos aten-
dem uma pequena quantidade de pessoas, 
mesmo que com um número alto de aten-
dimentos. A média geral é de 322 pessoas 
beneficiadas por núcleo. Apenas seis núcleos 
ficaram acima da média.
A concentração de atendimentos em um núme-
ro pequeno de pessoas caracteriza uma baixa 
penetração no segmento. O ideal seria procurar 
o equilíbrio entre o número de pessoas atendi-
das e a quantidade de atendimentos efetuados.
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realizações
O Plano Diretor de 2010, aprovado pelo Colégio de Diretores, tinha como foco principal o cres-
cimento e a profissionalização da gestão dos núcleos. O aumento da quantidade de associados 
e de pessoas atendidas foi o principal indicador que mediu o crescimento ao longo do ano. A 
divulgação da Associação junto aos funcionários do Banco do Brasil foi um dos principais fatores 
que permitiram o crescimento em vários indicadores. Diversas entidades vinculadas ao funcio-
nalismo e o próprio Banco do Brasil divulgaram várias ações e notícias relacionadas à Apabb. 
Isso foi fundamental para o êxito da Central de Atendimento na captação de novos associados.
O bom desempenho financeiro e as parcerias firmadas em 2010 foram determinantes para a 
realização de várias ações:

 • Destinação de R$ 97.990,33 para gratuidades nos projetos, beneficiando 4.569 pessoas;

 • Início da implantação do Sistema de Gestão Empresarial (ERP), para integração da con- 
 tabilidade, do módulo financeiro, dos recursos humanos e do cadastro de associados;

 • Realização do Encontro de Assistentes Sociais e Auxiliares Administrativos, promovido  
 no Núcleo Rio Grande do Norte, em Natal;

 • reformulação do site da Apabb, para torná-lo mais atrativo e dinâmico. Cada nú- 
 cleo ganhou sua própria página e com a certificação da Acessibilidade Brasil, garantin 
 do acesso fácil para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

 • Implantação da Central de relacionamento da Apabb;

 • Aquisição de equipamentos de informática para o Projeto superação do Núcleo regional sC;

 • substituição do plano de saúde dos funcionários por outro plano de maior abrangência e  
 com serviço odontológico integrado;

 • realização do Encontro de Técnicos de Lazer e Esporte em Mairiporã, sP;

 • Início da implantação do Projeto de Esporte Educacional;

 • Contratação experimental do técnico de Lazer e Esportes do Núcleo Santa Catarina,  
 como piloto para contratação nos demais núcleos; e

 • Eleição de delegados.
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Mensagem final
O bom desempenho da Apabb verificado em 2010 não se prende apenas ao aspecto contábil 
e financeiro. Os números dos atendimentos e as realizações atestam que a Entidade vem 
crescendo em todos os aspectos. Estamos colhendo os frutos das ações de divulgação e cres-
cimento da Apabb, iniciadas no primeiro ano do mandato do Colégio de Diretores, em 2009.
Hoje, a Apabb é conhecida no alto escalão do Banco do Brasil, nas entidades coligadas e 
nas associações de funcionários. Isso facilita não só o trânsito de assuntos de interesse da 
Associação como também a divulgação de notícias relacionadas à Entidade. O desdobra-
mento dessas ações é mais um facilitador para conquistar e manter associados, com reflexo 
nas finanças, o que permite maior atuação da Associação e melhor qualidade dos serviços 
oferecidos à comunidade.
O bom desempenho da Apabb em 2010 será o suporte para o crescimento das atividades em 
2011. Pretendemos transformar crescimento, solidez e segurança em mais atendimento e 
maior qualidade dos nossos serviços para os usuários.
Os números de 2010 também mostram que temos muitos desafios pela frente. Intensificar 
o Programa de Voluntariado; diversificar os usuários dos programas de lazer e de esporte; 
intensificar as atividades dos núcleos que estão com o desempenho abaixo do esperado, ga-
rantindo a sua sustentabilidade por meio do atendimento das demandas da sociedade local; 
diversificar ainda mais o leque de deficiências atendidas; e intensificar a participação da Apa-
bb em conselhos e fóruns. Estes são desafios que o Plano Diretor para 2011 contempla e que 
são metas incansáveis do Colégio de Diretores.
Não podemos esquecer que este momento só está sendo possível graças às ações de gestões 
anteriores que sempre buscaram a eficiência e solidez da Apabb. Ao longo dos seus 23 anos, 
a Entidade tornou-se referência no atendimento e inclusão da pessoa com deficiência. Isto 
somente foi possível graças aos voluntários, associados, parceiros e funcionários que se de-
dicam com afinco, por acreditar e confiar no nosso trabalho. Assim, continuamos provando 
que normal é ser feliz!

Colégio de Diretores
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Endereço dos núcleos regionais

Bahia
r. Direita da Piedade, 25 - 1º Andar - Piedade
CEP 40070-190 – Salvador/BA
Tel.: (71) 3320-7041 – Tel./fax: (71) 3320-7170
E-mail: apabb_ba@apabb.org.br

Ceará
Av. Duque de Caxias, 560 - 5º andar
CEP 60035-110 – Fortaleza/CE
Tel.: (85) 3255-3285  –  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/DF
Tel.: (61) 3310-2239 / 3011 – Tel./fax: (61) 3226-1965
E-mail: apabb_df@apabb.org.br

Espírito Santo
Rua Caetano Tunholi, 60 - Enseada do Suá 
CEP 29050-290 – Vitória/Es
Tel.: (27) 3314-3029
E-mail: apabb_es@apabb.org.br

Goiás
Av. Goiás, 980 - 3º andar - Centro 
CEP 74010-010 – Goiânia/GO
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 / 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 
CEP 50030-310 – recife/PE
Tel.: (81) 3425-7291 / 7292 – Tel./fax: (81) 3224-7335
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 / 5664
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 – Fax: (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.: (48) 3281-5329 – Tel./fax: (48) 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 / 4145 / 4146 / 3106-8714 
Fax: (11) 3241-5065
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



Av. São João, 32 - 11º andar - 01036 000 - Centro - São Paulo/SP
www.apabb.org.br
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