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Depoimento

Estou gostando muito das aulas do Projeto Movimento da APABB 
CE e do professor. Antes eu não participava de nenhum projeto 

de esportes. Agora eu me sinto mais disposto e mais leve. 
Gostaria de ter começado antes porque faz muito bem para 
minha saúde, e eu sempre encontro os meus amigos. Antes 
tinha medo de entrar sozinho na piscina, mas já estou 
perdendo esse receio graças às aulas de natação! .
Daniel Andrade Rocha Júnior, de 25 anos, autista e participante do 

Projeto Movimento da APABB CE
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2013 foi desafiador para a APABB, a começar pela renovação de toda 
a Diretoria. O novo veio acompanhado por uma dose de ansiedade, 
disposição para continuar o trabalho realizado pela gestão anterior e 

fazer as mudanças que o tempo exige. 

A atual Diretoria focou na gestão da APABB, no aprimoramento de processos 
internos e na administração dos recursos financeiros, para que os projetos e as 
atividades continuassem e se expandissem ao longo do ano. Buscamos cumprir 
as metas e o orçamento que recebemos.

Insistimos para que os Núcleos Regionais buscassem recursos para projetos, 
e tivemos êxito. Foram aprovados 23 projetos em vários Núcleos, através de 
editais públicos ou privados, o que permitiu aumentar a quantidade de usuários 
atendidos e de atendimentos gerais.

Apesar da conjuntura econômica mais difícil, conquistamos uma importante 
parceria com o Seguro Ouro Residencial Estilo do Banco do Brasil. Conseguimos 
aumentar a quantidade de associados e realizamos vários projetos que 
receberam financiamento e apoio de terceiros.

Mexemos com a Comunicação da APABB. Construímos a nova logomarca e 
modernizamos os meios de diálogo com parceiros e associados: o jornal ganhou 
um novo projeto gráfico, a página no Facebook deu um salto de qualidade, a 
newsletter ficou mais leve e atraente.

Demos uma atenção especial à relação com o Banco do Brasil, o principal e 
mais importante parceiro da APABB, e conseguimos abrir mais portas, fortalecer 
parcerias, e agregar novos funcionários do BB às atividades da Associação.

Economizamos o que foi possível sem comprometer a qualidade do 
atendimento. Usamos os recursos com mais eficiência, e esse esforço permitiu 
que prosseguíssemos com a profissionalização dos funcionários da Entidade, a 
ser concluída em 2014.

Avançamos no tema da empregabilidade, um desafio enorme quando se trata 
de inclusão laboral do deficiente intelectual, nosso principal usuário. Graças a 
um projeto patrocinado pelo BBMAPFRE, pudemos empregar dignamente vários 
PcDs em diversas empresas.

Tudo o que foi realizado só foi possível devido à parceria que estabelecemos 

 Foco na gestão
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com os AmiGoS DA APABB, nossos mantenedores, associados, patrocinadores 
e apoiadores de todo tipo. A todos, muito obrigada! Também agradecemos – 
especialmente – aos PAiS DA APABB, que confi am seus fi lhos aos cuidados dos 
profi ssionais da Associação. Esse é o maior tesouro que temos para apresentar 
à sociedade.

Muito obrigada a todos os funcionários da APABB, comprometidos com a 
causa da pessoa com defi ciência. Obrigada aos delegados e coordenadores, 
nossos queridos voluntários que se dedicam com paixão à missão da APABB.

Por fi m, obrigada a todas as pessoas com defi ciência que nos ensinam que 
o “normal” tem muitas formas, mas que o mais importante na vida é buscar a 
felicidade. Porque normAL É Ser FeLiZ!

Sandra regina de miranda
Presidente

maio de 2014

••• viSÃo •••
Tornar-se referência no 

acolhimento das pessoas com 
defi ciência e suas famílias, 

bem como na defesa de seus 
direitos, contribuindo com sua 
inclusão social e melhoria da 

qualidade de vida.

••• MISSÃO •••
Realizar ações, desenvolver 

projetos, estabelecer 
parcerias, captar recursos, 
garantir a visibilidade e a 

credibilidade da organização, 
em prol das pessoas com 

defi ciência e suas famílias.

O confl ito não é gerado pela diversidade em si própria, mas 
por uma atitude imatura diante dela, pela nossa intolerância 
e pelos nossos conceitos distorcidos acerca dos outros .(*)

Bahá’u’lláh
(*de www.bahai.org.br, pensamentos de Bahá’u’lláh)
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 o que Fazemos

Programa atenção às Famílias e às Pessoas com Deficiência

Através de atividades de caráter socioeducativo, o Programa difunde co-
nhecimento, contribui para a inclusão social e a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com deficiência e sua família por meio de acolhimen-

to, atendimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento individual, 
familiar e em grupo. São oferecidas oficinas de pintura e artesanato, aulas de 
dança, teatro, música, capacitação profissional e inclusão digital. Os Projetos 
que fazem parte deste Programa são: Atendimento Básico; Bem Viver CASSI; 
Cadastro de Recursos e de Usuários; Caminhando com as Escolas; Centro de 
Convivência; Grupo de Apoio às Famílias (GAF); Ligados pela Arte; Musicote-
rapia; Oficina de Artes; Superação e Inclusão Digital; Tratamento Diferenciado 
na Saúde e Visitas Domiciliares.

Programa de Lazer

O Programa promove a inclusão social, a autonomia, o desenvolvimento 
das habilidades individuais e transformações comportamentais das pes-
soas com deficiência e o acesso irrestrito aos bens culturais das cidades, 

através de atividades lúdicas nos campos físico, social, artístico, turístico, espor-
tivo e intelectual. São realizados passeios a museus, cinemas, bibliotecas, áreas 
verdes, galerias, entre outras possibilidades de explorar o espaço urbano. Tam-
bém organiza acampamentos, colônia de férias e discotecas. Os Projetos que 
fazem parte deste Programa são: Acampamento Inclusivo e Colônia de Férias; 
Caminhar; Discoteca; Encontro de Famílias I e II; Passeios; Oficinas Culturais e 
Viagens.

Depoimento

Eu e a minha família gostamos muito de participar dos 
projetos da APABB, principalmente das sessões de cinema. 
Nós nos divertimos bastante com as histórias e é sempre 
garantia de diversão! .

Oscar Ferreira dos Santos, de 36 anos, é usuário da APABB BA e 
tem deficiência física
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Programa de esporte

Este Programa é desenvolvido por profi ssionais de educação física com ex-
periência em esportes para pessoas com defi ciência e abrange ginástica, 
jogos, expressão corporal, dança, capoeira, entre várias outras atividade. 

O objetivo é ampliar as possibilidades do movimento corporal, promover au-
tonomia para vida diária, através de atividades lúdicas que promovam a so-
ciabilização e interatividade. Os Projetos que fazem parte deste Programa são: 
Movimento e Eventos Esportivos.

Programa de capacitação e qualifi cação Profi ssional

Capacita pessoas com defi ciência realizando ações que promovam sua in-
serção no mercado de trabalho com total dignidade. O Programa oferece 
cursos de capacitação profi ssional e inclusão digital, além de organizar 

debates, palestras, seminários e treinamentos para profi ssionais, estudantes, 
entidades, empresas e comunidade. Os Projetos que fazem parte são: Ação 
Dignidade; Ciclo de Palestras; Empregabilidade e Superação.

Festa de Páscoa, 
Núcleo Paraná. Abril 

de 2013
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 Para quem Fazemos
Perfil de atendimento por tipo de deficiência em 2013

Intelectual
60,5%

Sem 
deficiência

18,3%

Outras
deficiências

0,8%

Física
5,9%

Visual
2,4%

Múltiplas
deficiências

5,2%

Auditiva
1,4%

Transtorno
mental
5,5%
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 hora De Prestar contas

Depoimento

Gostei muito de conhecer a APABB e de participar das atividades 
da Entidade. Estar aqui é maravilhoso; tenho a oportunidade de 
conhecer pessoas e também de ter contato com a piscina em 
alguns eventos, o que eu adoro. Os professores são muito legais 
e atenciosos. Gosto muito de tudo. Obrigada! .

Brenda Ramos da Costa, de 20 anos, é usuária da APABB ES e 
tem defi ciência múltipla

 0.2012 0.2013
• Total de atividades realizadas 01.255 01.416
• Pessoas atendidas 28.330 32.091
• Atendimentos efetuados 79.300 84.761

GerAL

Por ProGrAmA
ServiÇo SoCiAL
• Total de atividades realizadas 00.405 00.493
• Pessoas atendidos 13.345 15.931
• Atendimentos efetuados 35.135 35.448
LAZer
• Total de atividades realizadas 00.233 00.279
• Pessoas atendidos 07.059 07.819
• Atendimentos efetuados 08.323 08.322
eSPorte
• Total de atividades realizadas 00.258 00.248
• Pessoas atendidos 04.231 04.441
• Atendimentos efetuados 17.001 18.380
ProGrAmA De CAPACitAÇÃo e QUALiFiCAÇÃo ProFiSSionAL
• Total de atividades realizadas 00.287 00.358
• Pessoas atendidos 02.348 03.196
• Atendimentos efetuados 05.242 06.123
oUtroS (voLUntAriADo, CAPtAÇÃo De reCUrSoS e AtenDimento BÁSiCo)
Total de atividades realizadas 000.72 00. 38
Pessoas atendidas 01.347 0. 704
Atendimentos efetuados 13.599 16.488
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 recursos arrecaDaDos

De onDe vem A reCeitA

2012 – r$ 3.969.915,46

2013 – r$ 4.208.378,00

59,10% | 60,20%
2012 | 2013

Contribuição de 
associados

1% | 0,84%
2012 | 2013
Receitas não
operacionais

3,49% | 6,32%
2012 | 2013

Convênios

20,19% | 19,82%
2012 | 2013

Programas

10,23% | 11,82%
2012 | 2013

Doações

6% | 0,96%
2012 | 2013

Patrocínios

Usuário João Gabriel Santos da 
Silva, 10 anos, que tem síndrome 
de Down, em evento do Projeto 
movimento, em Niterói (RJ), 
com rafael ribeiro dos Santos, 
professor e técnico de modalidade 
no Projeto de esporte, do Núcleo 
Regional Rio de Janeiro
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A participação da Entidade em editais públicos ou privados é fundamental 
para conseguir recursos fi nanceiros e parcerias para os projetos sociais, 
culturais e esportivos. Em 2013, os Núcleos Regionais da APABB foram 

incentivados a escrever projetos e buscar mais recursos e mais patrocinadores 
para custear as atividades da Associação.

O sucesso dessa ação resultou em recursos para a realização de cursos de 
empregabilidade e inserção profi ssional na Bahia, de DJ no Espírito Santo, de 
dança em Goiás, de inclusão digital em Minas Gerais, aulas de canto no Para-
ná, aula de artesanato no Rio de Janeiro, projeto de música e aulas de natação 
no Rio Grande do Sul, projeto gastronomia inclusiva em Santa Catarina, ativi-
dades de esporte, lazer e cultura em São Paulo, entre outros.

 aPabb ganha mais um Parceiro

 busca Por recursos Financeiros e
 sustentabiLiDaDe De Projetos bate
 recorDe em 2013

eDitAiS

Desde outubro de 2013, a APABB 
fi rmou uma parceria com o Grupo 
Segurador BBMAPFRE e passou a 

receber 0,5% do prêmio arrecadado de 
cada apólice comercializada do Seguro 
ouro residencial estilo em todas as agên-
cias Estilos do País. As doações acontecem 
mensalmente e por tempo indeterminado. 

O objetivo da parceria é fazer com que a Associação tenha mais recursos para 
fi nanciar seus projetos e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e 
promover a inclusão social das pessoas com defi ciência e suas famílias.

2012

26 projetos inscritos – 10 aprovados

2013

52 projetos inscritos – 23 aprovados
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 aPLicação Dos recursos

PArA onDe vAi o reCUrSo

2012

2013

Programa
de esporte

19,49%

Programa
de Lazer

24,67%

outros

17,50%

Capacitação e 
Qualifi cação

16,79%

Atenção
às Famílias

21,55%

Programa
de esporte

20,18%

Programa
de Lazer

22,93%

outros

14,93%

Capacitação e 
Qualifi cação

20,28%

Atenção
às Famílias

21,68%
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 amigos Da aPabb

 Bahia 525

 Ceará (AP, CE, MA e PI) 445

 Distrito Federal 486

 Espírito Santo 252 

 Goiás (AC, AM, GO, MT, 

PA, RO, RR e TO) 498 

 Minas Gerais 589 

 Paraná (PR e MS) 679

 Pernambuco (PB e PE) 680 

 Rio de Janeiro 934 

 Rio Grande do Norte 382 

 Rio Grande do Sul 821 

 Santa Catarina 506 

 São Paulo 3.880 

 Sergipe (AL e SE) 326
*Números referentes a 31/12/2013

ASSoCiADoS AtivoS em 31 De DeZemBro

2013 – 11.003

11.100
11.000
10.900
10.800
10.700
10.600
10.500
10.400
10.300
10.200
10.100 2012 – 10.460
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 serviço sociaL, o carro-cheFe Da aPabb

14

Encontro de Famílias, 
Núcleo Ceará. 
Outubro de 2013

Grupo de Apoio às 
Famílias, Núcleo 

Espírito Santo. Maio 
de 2013
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2013 foi marcado por desafi os, muito aprendizado, novas parcerias, e 
também pelo aumento de usuários atendidos e atendimentos efetuados, 
apesar dos recursos limitados. A participação das assistentes sociais em 

espaços de discussão foi marcante e dá mais visibilidade à APABB, além de 
contribuir para a construção e o fortalecimento das políticas públicas. O contato 
com outras organizações fi cou mais efetivo, o que favoreceu a ampliação da 
rede do atendimento socioassistencial.

Vários projetos foram retomados. A parceria com a CASSI foi fortalecida e 
elencou várias metas a serem atingidas por meio de ações conjuntas. Percebe-
mos que mais pessoas passaram a participar do Grupo de Apoio às Famílias 
(GAF). O Espaço Participativo dos Usuários tem mostrado sua importância, pois 
nele pais, voluntários e parceiros contribuem com suas opiniões, críticas e suges-
tões sobre os projetos dos Núcleos.

Porém, o projeto de destaque do Serviço Social em 2013 foi o PIP – Supera-
ção, patrocinado com recursos do Grupo Segurador BBMAPFRE. Foram capa-
citados 122 usuários em sete Estados, na sua grande maioria com defi ciência 
intelectual. De acordo com vários depoimentos, foi perceptível a mudança de 
comportamento dos alunos. Observamos a importância desse projeto para a 
garantia da autonomia e do processo de emancipação dos participantes, que 
estão sendo – gradativamente – inseridos no mercado de trabalho.

2013 também foi importante para disseminar às assistentes sociais infor-
mações do CONADE e de políticas para a pessoa com defi ciência, além de 
podermos acompanhar mais de perto o desempenho de cada profi ssional. Um 
resultado desse trabalho foi a inscrição em diversos editais públicos e privados, 
sendo que um dos mais importantes foi a aprovação de seis projetos pelo Insti-
tuto Cooperforte, cujo foco é a inserção no mercado de trabalho.

Ainda temos muito a fazer, mas a esperança de transformar a vida daqueles 
que nos procuram é o nosso maior objetivo e o Serviço Social está à frente, 
implementando ações cada vez mais inovadoras para atingirmos e cumprirmos 
nossa missão com esmero, comprometimento e amor.

miriam rodrigues Pinto 
Coordenadora do Serviço Social da APABB

 na aPabb, a Porta De entraDa É o
 serviço sociaL

15

Grupo de Apoio às 
Famílias, Núcleo 

Espírito Santo. Maio 
de 2013
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A parceria firmada em 2012 com o Grupo Segurador BBMAPFRE permitiu 
que 122 alunos fossem capacitados para o mercado de trabalho, na 
perspectiva de iniciar uma profissão e conseguir um emprego. O Projeto 

de Inserção Profissional (PIP) – Superação aconteceu em sete Núcleos Regionais 
da APABB (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo).

Durante dois meses, jovens e adultos acima de 16 anos tiveram aulas de 
informática e empreendedorismo, formação para atividades administrativas, 
noções de rotina e responsabilidades inerentes ao trabalho e ao campo profis-
sional, comportamento ético (direitos e deveres), relações interpessoais, diver-
sidade cultural, educação ambiental, higiene, saúde, direitos humanos, entre 
outros.

O sucesso do projeto mostra o compromisso da APABB com a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência e suas famílias, o foco em gerar 
condições de empregabilidade e garantir um direito fundamental previsto na 
Constituição, o do trabalho. Junto com a BBMAPFRE e diversos outros parceiros 
locais, a Associação promoveu a inclusão e a autonomia de pessoas com defi-
ciência, além de dar condições para que tenham uma vida plena, digna e feliz!

 PrinciPaL Projeto De 2013
122 alunos com deficiência preparados para o mercado de trabalho
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O ano de 2013 signifi -
cou um salto de qua-
lidade para a área 

de Comunicação da APABB. 
Os canais da Entidade foram 
todos repensados e reformu-
lados para dar maior visibi-
lidade à Associação. Além 
de informar de maneira mais 
rápida e efi caz, o principal 

objetivo foi “humanizar” 
os meios de comunicação 
com histórias e imagens 

de gente que constrói a 
APABB, e aproximar-se dos usuários, familiares, funcionários, parceiros, volun-
tários e comunidade. Com a modernização gráfi ca e editorial, o Jornal APABB, 
o boletim eletrônico, o relatório anual, o site e a rede social ganharam uma cara 
nova, bonita e ágil.

Jornal APABB
Em 2013, o Jornal APABB ganhou um novo 
projeto gráfi co (formato, papel e diagramação) 
e linha editorial. O veículo agora oferece pá-
ginas de serviços com informações específi cas 
sobre a vida diária das pessoas com defi ciência 
e suas famílias. A ideia é fazer valer direitos e 
contribuir para a inclusão social. Outra novida-
de é um espaço dedicado a fotos e depoimentos 
de pais ou responsáveis de pessoas com defi -
ciência, funcionários, parceiros e dos próprios 
usuários. A página de eventos dos Núcleos Re-

gionais também mudou e agora tem fotos e informações de contato de todos 
eles. Em 2013, foram lançadas duas edições, uma em cada semestre, com 15 
mil exemplares cada uma, além da versão online, disponível no site.

 comunicação
conectada com as pessoas da aPabb
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Logomarca
Depois de muitos anos, a logomarca 
da APABB passou por um processo de 
renovação, principalmente por causa 
das limitações técnicas e da imagem 
muito infantil da logo anterior. A nova 
proposta deveria expressar valores 

como independência, felicidade, e a ideia de que “Normal é Ser Feliz!”, slogan 
da Entidade. Em julho de 2013, os funcionários e coordenadores dos Núcleos, 
delegados e voluntários foram convidados a participar de um processo de esco-
lha que envolveu inicialmente mais de 70 opções. As duas logos mais votadas 
foram submetidas a uma votação final e a logo vencedora foi oficialmente regis-
trada, encerrando um processo democrático e muito participativo. 

o que diz a logo nova? 
A logomarca transmite alegria de vi-
ver, a ideia de liberdade e autonomia, 
e lembra que não há limites nem de-
ficiência que impeçam alguém de ser 
feliz. Outro ponto forte é a mensagem 
de confiança implícita na arte, e o 
convite para as pessoas “se jogarem e 

acreditarem na Entidade”. A cor azul foi escolhida para manter o tom tradicio-
nal da APABB e o amarelo veio para iluminar e alegrar a marca, além de fazer 
referência ao Banco do Brasil.

Boletim eletrônico
A newsletter da Associação também passou por 
reformulação e está mais interativa. Com o novo 
projeto gráfico, todas as notícias são ilustradas 
com imagens, há destaques fixos que incenti-
vam doações online para a APABB e divulgam 
as redes sociais da Entidade. Outro diferencial 
é o campo “Usuário do mês”, em que um parti-
cipante é escolhido para ilustrar e dar um toque 
pessoal ao material. O boletim é mensal e entre 
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as oito notícias estão acontecimentos marcantes ocorridos na APABB naquele 
mês e assuntos relevantes relacionados ao universo da pessoa com defi ciência. 
Todos os meses, mais de 100 mil e-mails são disparados para toda a lista de 
contatos da Entidade, e em 2013 o retorno foi signifi cativo.

rede social
Em apenas um ano, o número de fãs 
na página da Associação saltou de 
541 para 2.141. Com atualização 
diária e em tempo real, a fanpage di-
vulga eventos da Entidade, agendas, 
notícias, fotos dos usuários, familiares 
e equipe, além de promover campa-
nhas e dar visibilidade ao trabalho da 

APABB em todos os Estados. Pela rede social, a Comunicação responde a dú-
vidas, críticas, atende a pedidos e sugestões, agradece elogios e tem um canal 
direto com a comunidade para a construção de um ambiente colaborativo. Em 
pouco tempo de mudanças, o número de pessoas alcançadas é surpreendente e 
mostra a força das redes sociais também para o Terceiro Setor.

Audiência do site: 
• 2012: 226.432 (total)
• 2013: 560.979 (total)
Doação online
Desde 2013, é possível fazer doações 
online para a APABB através do site da 
Associação. Estão disponíveis opções 
de pagamento seguro, como PayPal, 
PagSeguro e Moip. Os clientes do Ban-

co do Brasil podem programar débito direto em conta-corrente e no cartão de 
crédito, e também podem gerar boleto bancário. Outra conquista foi a parceria 
com o programa de fi delidade Dotz. Os créditos acumulados com a “moeda” 
podem ser transformados em doação para a APABB pelo site do programa.
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O ano de 2013 foi de muito trabalho e conquistas na APABB. A união de 
esforços de funcionários, diretoria, voluntários, associados, doadores e 
parceiros fez com que desafios fossem encarados e a busca incansável 

pela excelência fosse feita de maneira corajosa, como acontece há 26 anos na 
APABB. As equipes dos Núcleos Regionais contam qual foi o sentimento com-
partilhado pelos profissionais em 2013.

Bahia
A grande mudança que aconteceu 

no Núcleo Regional BA em 2013 foi a 
contratação de uma nova supervisora 
administrativa, que trouxe novidades 
para a unidade. Além disso, a capta-
ção de novos associados, a realização 
do Programa de Inserção Profissional 

(PIP) e a colocação de usuários com deficiência no mercado de trabalho foram 
situações desafiantes, motivadoras e satisfatórias para toda a equipe, que está 
renovada para os projetos futuros .

Depoimento

 Em 2013, a minha filha Júlia participou de dois cursos 
oferecidos pela APABB SC: Programa de Inserção 
Profissional (PIP) e Gastronomia Inclusiva. Para ela, foi 
ótimo. Além de ter oportunidade de aprender sobre 
muitos assuntos, Júlia manteve um ótimo relacionamento 
com todos os alunos e instrutores. Ficou mais confiante e 

desembaraçada. Parentes e familiares, que convivem com 
ela notaram a mudança. Importante também foi o vínculo de 

amizades criado – os amigos agora fazem questão de se 
encontrar a cada dois meses para confraternizar .
Izabel Cistina Vinha Vieira é mãe de Júlia Vinha Vieira, de 28 anos, com síndrome de Rieger, 

da APABB SC

 DePoimentos
com a palavra, os núcleos regionais
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Ceará
O Núcleo Regional CE priorizou a 

inclusão das pessoas com defi ciência 
a partir da base, que é a família, ten-
do como norte o apoio, o cuidado e 
a defesa de direitos ao oferecer um 
atendimento de qualidade. Abraça-
mos o desafi o de mostrar as capacida-

des zelando pelo bem-estar das pessoas com defi ciência e de seus familiares . 

Distrito Federal
O grande desafi o para a equipe 

do Núcleo Regional DF em 2013 foi 
aumentar o número de usuários nos 
projetos e promover a inclusão social 
não só das pessoas com defi ciência, 
mas de todas aquelas excluídas dos 
sistemas sociais comuns que precisam 

estar incluídas mediante a adaptação da sociedade às necessidades e peculia-
ridades específi cas de todos os indivíduos . 

21

Encontro de Famílias, Núcleo 
Goiás. Setembro de 2013
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espírito Santo
Renovação. Essa é a palavra que 

representa o ano de 2013 para o Nú-
cleo Regional ES. Tivemos mudanças 
no quadro de funcionários, no espaço 
físico e na metodologia de trabalho. 
Graças à dedicação e ao comprome-
timento da equipe, diversos resultados 

foram alcançados: inclusão de novos usuários, desenvolvimento de atividades 
diferenciadas e aprovação de projetos em editais públicos. Esperamos conquis-
tas ainda maiores em 2014! .

Goiás
Em 2013, o Núcleo Regional GO 

estabeleceu como metas o aumento do 
número de associados e usuários, a 
elaboração e implantação do projeto 
de dança e a divulgação das ativida-
des desenvolvidas em Goiás. A equipe 
se empenhou ao máximo para alcan-

çá-las e contou com o apoio de voluntários, delegados e coordenadores, sempre 
essencial para o desenvolvimento de atividades e projetos .

minas Gerais
O grande destaque de 2013 no Nú-

cleo Regional MG foram a conquista 
do título de Utilidade Pública Munici-
pal e uma maior aproximação com o 
Banco do Brasil, além da potencializa-
ção e qualificação do atendimento aos 
usuários nos projetos já desenvolvidos. 

A nova formação da equipe de trabalho trouxe experiências inéditas, e o Pro-
jeto Superação atendeu às expectativas e fortaleceu parcerias importantes para 
a unidade mineira .
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Paraná
Agradecemos por fazer parte de 

uma grande equipe. O maior desafi o 
profi ssional do Núcleo Regional PR é 
continuar atendendo com excelência e 
qualidade. Fazemos de nosso trabalho 
mais do que um bem social, dividimos 
alegrias com pessoas especiais! .

Pernambuco
Em 2013, o Núcleo Regional PE 

teve importantes conquistas, como o 
fi nanciamento do Projeto Superação 
PIP pelo Grupo Segurador BBMAPFRE, 
que, além de qualifi car 18 jovens com 
defi ciência, inseriu seis deles no mer-
cado de trabalho .

rio de Janeiro
2013 foi um ano de fortalecimento e 

reconhecimento para o Núcleo Regio-
nal RJ. Um exemplo foi o sucesso do 
Projeto Movimento, que acontece em 
parceria com a AABB de São Francisco 
– Niterói. Também foi um período de 
muito trabalho no Projeto Empregabili-

dade, desenvolvido desde 2008 com o Grupo Trigo. Ainda fomos contemplados 
com a concretização do Programa de Inserção Profi ssional (PIP), que teve como 
resultado a inserção de seis usuários com defi ciência no mercado de trabalho .

rio Grande do norte
A equipe do Núcleo Regional RN 

trabalhou o tema “Interação Social 
– um caminho para o processo de 
aprendizagem” durante o ano todo, 
o que resultou na criação da peça de 
teatro “Jardim das Gentilezas”. O tra-
balho deixou a equipe com um sen-

timento de dever cumprido, já que todos os funcionários foram envolvidos e 
puderam compartilhar informações e responsabilidades. Cada integrante do 
grupo procurou dar o melhor de si e ajudar aos outros .
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rio Grande do Sul
O ano de 2013 foi de expansão 

para o Núcleo Regional RS. Conse-
guimos aumentar o número de usuá-
rios e atendimentos através de novos 
projetos e do esforço da equipe de 
profissionais engajados na luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência. 

Nossa missão é atender cada vez melhor os usuários, superando o desafio da 
sustentabilidade, devido à escassez de recursos financeiros . 

Santa Catarina
 Em 2013, o Núcleo Regional SC 

buscou concretizar o que foi previsto 
em seu Plano de Negócios, ampliou 
suas atividades mediante a reforma e 
a montagem da cozinha, afirmando 
sua atuação em uma nova área de 
qualificação profissional – alimentos e 

bebidas – e manteve seu compromisso com o crescimento e a qualidade dos 
trabalhos em geral .

São Paulo
O ano de 2013 foi de desafios e 

mudanças para o Núcleo Regional SP, 
uma vez que grande parte da equipe de 
profissionais da unidade foi renovada. 
Apesar das mudanças, conseguimos 
desenvolver projetos com qualidade e 
atender a missão e a visão da APABB . 
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Sergipe
O Núcleo Regional SE trabalhou 

com muita garra e determinação para 
desenvolver atividades que proporcio-
naram bem-estar e qualidade de vida 
aos usuários. O desafi o permanente é 
a busca incessante por novos associa-
dos para ampliar os programas e pro-

jetos existentes na APABB, além de aumentar o número de usuários atendidos. A 
equipe tem o sentimento de missão cumprida diante das atividades de 2013 .

Sede
2013 foi um ano desafi ador e satis-

fatório para a enxuta equipe da Sede 
Nacional. Com a implantação de no-
vos projetos nos Núcleos Regionais, o 
impacto na demanda de atividades foi 
surpreendente e buscamos de todas as 
formas atender as 14 unidades com a 

mesma qualidade e presteza de sempre .

25
Capoeira, Núcleo Minas 
Gerais. Novembro de 2013
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O principal objetivo da APABB em seus 14 Núcleos é melhorar a vida 
das pessoas com deficiência e de suas famílias, com ampliação dos 
programas e qualidade na prestação de serviço. Para isso, é necessário 

aumentar a arrecadação de recursos financeiros para cumprir essa missão de 
maneira eficaz. 

veja abaixo algumas das metas da entidade para 2014:
• Concluir o processo de profissionalização dos Núcleos Regionais, com a con-
tratação de supervisores administrativos para Goiás, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro e Sergipe
• Expandir o número de atendimentos em todos os Estados
• Aumentar a quantidade de projetos em execução
• Conquistar a sustentabilidade em todos os projetos e programas
• Fortalecer o Programa de Voluntariado
• Renovar o site e o suporte tecnológico da APABB
• Fortalecer a política de captação de recursos da APABB e conquistar novos 
associados mantenedores, parceiros e patrocinadores

 metas Para 2014

26

Passeio, Núcleo 
Pernambuco. Julho de 2013

AnuarioApabb2013.indd   26 25/06/14   11:43



27

Formatura do Projeto Superação Inclusão Digital, Núcleo Santa Catarina. Dezembro de 2013

MUITO

obrigaDo
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A APABB vive da contribuição solidária de gente preocupada em tornar 
o mundo um lugar melhor e mais inclusivo. Em 2013, a soma do apoio 
daqueles que acreditam no trabalho da Instituição fez com que os pro-

jetos acontecessem e a vida de muitas pessoas com deficiência e suas famílias 
fossem melhoradas. Em todos os Estados, várias parcerias trouxeram recursos 
financeiros para as atividades da APABB e impulsionaram a Entidade. Além de 
patrocínio, a APABB contou com diferentes formas de ajuda: doação de mate-
riais, tempo, conhecimento, parceiros que cederam espaço físico e infraestrutu-
ra, portas abertas para divulgar ações e estreitar laços. 

Felizmente, a lista de AMIGOS DA APABB é bem extensa e todos são lem-
brados com muita consideração. A todos, nosso MUITO OBRIGADO! 

Obrigado, Neri e equipe da DIREF. Obrigado, Rodrigo Nogueira e equipe 
da UDS. Obrigado, Carlos Netto, equipe da DIPES e toda a Rede GEPES. Obri-
gado a toda a equipe que ajudou a construir a parceria com a BB Seguridade. 
Obrigado, José Valdir e todos os amigos Cooperforte e do Instituto Cooperforte. 
Obrigado, Haroldo, à FENABB e a todas as AABBs. Obrigado, Sérgio Riede e 
a todos os parceiros da ANABB e do Instituto Cidadania. Obrigado, CASSI e a 
todas as CASSIs regionais. Obrigado às inúmeras Associações de Aposentados. 
Obrigado a todos, sem distinção. OBRIGADO e OBRIGADO.

A lista dos que ajudam e ajudaram a APABB ao longo de 2013 é bem 
grande, e em agradecimento a todos eles, ouvimos a opinião de alguns sobre a 
parceria com a Associação.

Para o Banco do Brasil, as pessoas atendidas pela APABB são mais do que 
‘especiais’. São especiais porque estão ligadas diretamente à família Banco do 
Brasil, são filhos de funcionários, convivem conosco e com nossos familiares; 
são pessoas da nossa comunidade. Vemos hoje, na sociedade, o esforço pela 
busca da cidadania para as pessoas com deficiência. Esse é o escopo que mo-
tiva o Banco a apoiar as ações que a APABB desenvolve para garantir também 
a esse público igualdade, dignidade, saúde, segurança, trabalho e educação, 
fundamentais ao cidadão .

robson rocha, vice-presidente de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável (VIPES)

 muito obrigaDo, amigos Da aPabb
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O que mais me motiva no trabalho realizado pela APABB é a grandeza e impor-
tância de sua missão. O trabalho realizado em torno da inclusão e qualidade de 
vida das pessoas com defi ciência é de suma importância para as famílias e comuni-
dades acolhidas. O associativismo, proposto pela APABB, permite defender e disse-
minar de forma institucional a concepção da inclusão da pessoa com defi ciência na 
sociedade. Muito me orgulho de ter participado deste grande projeto .

Alexandre Abreu, vice-presidente de Negócios de Varejo do Banco do Brasil

Sempre acreditei que devemos aproveitar quando estamos em cargos de 
maior poder para contribuir intensamente com causas coletivas. Foi isso que me 
impulsionou a ajudar a APABB. Sei que cada um de nós pode contribuir, mas 
esse tipo de ajuda é mais limitado. Por isso, procurei o Banco do Brasil e propus 
uma ajuda por tempo indeterminado para a APABB, de forma a ampliar o tra-
balho extraordinário que a Associação desenvolve. Deu certo! .

miriam Cleusa Fochi, diretora de Planos de Saúde e Relacionamento com Clientes da CASSI

O belo trabalho desenvolvido pela APABB, com destaque para os programas 
de apoio às famílias, qualifi cação profi ssional e esporte, motiva a FENABB e 
as AABBs a continuar contribuindo para potencializar as ações diferenciadas 
que buscam a autonomia e a dignidade das pessoas com defi ciência. O espírito 
solidário dos funcionários do BB, demonstrado no trabalho voluntário, reforça 
esse digno trabalho da APABB .

Haroldo do rosário vieira, presidente do Conselho de Administração da FENABB

Depoimento
 Há vários anos sou associada da APABB PE e tenho grande 

admiração pelo trabalho desenvolvido. Acredito na 
responsabilidade e principalmente no respeito com os 
usuários e suas famílias. No início, minha fi lha frequentou 
o Programa de Esporte com bastante empenho, mas 
por motivos diversos se afastou. Recentemente, voltou a 
participar das atividades do Programa de Lazer e percebo 

que ela apresenta mais entusiasmo a cada evento que 
frequenta. Foi marcante a alegria dela ao participar da 

Colônia de Férias 2014 e também a satisfação de estar no Grupo 
Maracatu. Agradeço a dedicação de todos que fazem a APABB! .

Ineide Pinheiro de Andrade é mãe de Kizzy Andrade Felipe, de 22 anos, usuária da APABB 
PE com síndrome de Down
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A AABB-SP colabora com a APABB na honrosa missão de inserir socialmente 
as pessoas com deficiência. Entendemos que, mais que uma obrigação, é um 
privilégio participar desse trabalho. Estamos certos de que os recursos por nós 
repassados à APABB são geridos de forma competente e séria e que os espaços 
que abrimos em nossas sedes para as atividades lúdicas, sociais, esportivas e 
culturais dos participantes contribuem para a construção de uma sociedade 
mais justa, solidária e humana . 

nilton Cifuentes romão, presidente do Conselho de Administração da AABB-SP

A parceria do SEGASP e da APABB tem como finalidade ajudar a Associação 
a promover a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com deficiência e 
apoiar suas famílias. Essa parceria, que há anos foi firmada, mostra o trabalho 
sério e competente de seus administradores e colaboradores. Temos a certeza 
de que os recursos repassados pelo SEGASP ajudam a APABB a promover seus 
programas e campanhas na capacitação profissional e inclusão social .

minelli Junior, gerente comercial da SEGASP
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• Banco do Brasil
• Centro de Negócios e Operações (CENOP)
• Diretoria de Distribuição São Paulo (DISAP)
• Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES)  
• Diretoria de Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas (DIREF)
• Diretoria de Seguros Previdência Aberta e Capitalização
• Gerência de Negócios e Operações (GENOP)
• Rede GEPES
• Superintendências Regionais de Governo e Varejo
• Unidade de Desenvolvimento Sustentável (UDS)
• Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável (VIPES) 
• Vice-Presidência de Negócios de Varejo
• Federação das AABB (FENABB)
• Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)
• Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB)
• Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI)
• Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI)
• Companhia Brasileira de Serviços de Marketing (CBSM) – Dotz
• Conselho de Usuários da CASSI
• Grupo Segurador BBMAPFRE
• Instituto Cooperforte

Bahia
• Associação Baiana de Defi cientes Físicos (ABADEF)
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
• Centro de Arte e Educação Alternativa (CAEA)
• Centro de Educação Especial da Bahia (EEBA)
• Clube Cabana da Barra
• Comitê para a Democratização da Informática (CDI)
• Escola Alcance
• Escola Espaço Via Ponte
• Instituto Baiano de Reabilitação (IBR)
• Ministério do Trabalho e Emprego 
• Obras Assistenciais Irmã Dulce
• Panifi cadora Pão de Mel
• Projeto Incluir
• Via Ponte – Educação Especial Espaço Via Ponte

 Parceiros nacionais
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Ceará
• Associação ACASO
• Casa da Esperança
• Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército (CRESSE)
• Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ceará (CEDEF)
• Espaço Terapêutico
• Faculdade Cearense
• Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO)
• Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (FAMETRO)

Distrito Federal
• Associação Cultural Namastê
• Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE)
• Centro de Estudos Supletivos Asa Sul (CESAS)
• Serviço Social do Comércio (SESC/DF)

espírito Santo
• Agência Especial do Trabalhador Especializada para Pessoa com Deficiência 
(SINE) Vitória
• Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (ACACCI)
• Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES)
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória (APAE)
• Associação de Pais e Amigos Vitória Down
• Biblioteca Pública do Espírito Santo
• Centro de Referência DST/AIDS de Vitória
• Centro de Referência de Assistência Social de Vitória (CRAS)
• Centro de Referência para Pessoas com Deficiência de Vitória (CRPD)
• Centro Salesiano do Menor (CESAM)
• Cine Jardins – Shopping Jardins

Depoimento

Antes de o meu filho fazer aula de dança na APABB DF, ele 
não conseguia levantar os braços para tomar banho, nem 

sequer passar desodorante. Era um sacrifício; eu e meu 
marido tínhamos que ajudá-lo. Porém, depois de ele 
começar a participar do Projeto Dança, oferecido de 
forma totalmente gratuita pela Entidade, já consegue fazer 
tudo isso sozinho! Vi uma melhora muito grande na vida 

do meu filho. Sou muito grata à APABB! .
Marlucia Portilho Maciel é mãe de Rodrigo Portilho Maciel, de 36 

anos, com lesão cerebral, usuário da APABB DF
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• Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB)
• Faculdade Multivix
• Guará Pousada – Guarapari
• Instituto Embelleze
• Lucas Eventos
• O Boticário
• Parque Botânico da Vale em Vitória
• Premium Marketing Promocional
• Procuradoria Regional do Trabalho – 17ª Região
• Psico Store Soluções e Recursos Humanos Ltda.
• Secretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória (SEMAS)
• Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Vitória (SENAC)
• Sítio Canaã
• Subsecretaria de Apoio ao Trabalhador da Prefeitura de Vitória
• Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Goiás
• Advogada Bruna Sales
• Associação Servos de Deus
• Casa de Dança Carlota
• Clube Jaó
• Comitê de Cidadania dos Funcionários do Banco do Brasil de Goiânia
• Escola Aprendiz
• Escola de Dança Jaime Aroxa
• Escola Espaço Vida
• Foccos Centro Médico
• Instituto Goiano de Imagem (IGI)
• Integral Médica
• Jaó
• O Boticário
• Oi Telecom
• Obras Sociais Irmão Áureo (Osceia)
• Projeto Alfadown – PUC GO
• Secretaria Municipal de Pessoas com Defi ciência ou Mobilidade Reduzida
• Serviço Social da Indústria (SESI)

minas Gerais
• Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB)
• Advogado Dr. Eduardo Morais
• Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE)
• Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais (APAPE)
• Arte Favela 
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• Associação Crepúsculo
• C&A 
• Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente (CAADE)
• Câmara Municipal de Belo Horizonte
• Clínica Freud Cidadão
• Clube Palmeiras
• Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONPED)
• Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
• Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de BH (CMDPDBH)
• Comitê Solidariedade e Cidadania dos Funcionários do Banco do Brasil 
• Cooperforte BH 
• Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD)
• Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de MG (CREA/MG)
• Diretoria de Promoção e Responsabilidade Social da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social
• Escola Municipal Maria Modesto Cravo
• Escola Municipal Santo Antônio
• Equipe de Comunicação e Autodesenvolvimento (ECOA)
• Fundação CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte
• Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus
• Núcleo de Atividades Especiais Reeducativas e Atendimentos (NAERA)
• Prefeitura da Belo Horizonte – Espaço e Cidadania/Feira de Artesanato
• Projeto de Mercado de Trabalho Inclusivo (PROMETI)
• Ritz do Brasil S.A
• Serviço de Proteção Social à Pessoa com Deficiência
• Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
• Vereador Leonardo Mattos
• Vereador Pelé do Vôlei

Paraná
• Adilson Conforto
• Antônio de Araujo
• Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial (AFECE) – Escola 
Especializada
• Beto Carrero World
• Centro de Natação Gowill
• Vila dos Animais
• Coral Cantus
• Curitiba Master Hall
• Escola Especial Primavera
• Espaço de Dança Fernanda Becker
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• Governo do Estado do Paraná
• Instituto Reagir
• Kauane Noivas
• Lanchonete Irmãos Manosso
• Pizza Hut 
• Prefeitura de Curitiba
• PRIME – Produções e Eventos
• Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Defi ciência de Curitiba
• Seven Produções Artísticas
• T4F Time For Fun
• UCI Cinemas
• CWB Brasil
• Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 
Paraná (CENEP)
• Riviver Down

Pernambuco
• Aguavertur
• Ampare Cuidados Especiais
• Associação de Pais e Amigos Portadores da Síndrome de Down (ASPAD)
• Bloco de Carnaval BB na Folia
• Carrefour
• Centro Integração Empresa Escola (CIEE)
• Companhia do Lazer
• Fraternidade Cristã de Doentes e Defi cientes (FCD)
• Hotel Campestre de Aldeia
• Instituto Amigos da Rua (IAR)

Depoimento
 ‘Mãe, amanhã é sábado? Sogra, sábado vou poder ir à sua 

casa?’. São frases assim que ouço todos os dias. Minha 
fi lha Raíssa e o namorado, Leandro, passam a semana 
me perguntando se já está chegando o dia de ir para a 
aula de dança da APABB. Eles são muito felizes com os 
amigos da Associação, que realmente fazem com que 
eles se sintam incluídos na sociedade. Antes de a Raíssa 

fazer parte da APABB, ela se sentia excluída, pois não tinha 
amigos, não se relacionava com pessoas fora de seu âmbito 

familiar. Por causa disso, muitas vezes ela era inadequada com 
pessoas que não faziam parte da realidade dela. Hoje, ela consegue separar bem 
‘a turminha dela’ e está muito mais madura no seu processo de desenvolvimento .
Sandra Marques é mãe de Raíssa Marques Ritter, de 24 anos, e sogra de Leandro Borges, de 

32 anos, com defi ciência intelectual leve e moderada, respectivamente, da APABB GO
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• Inclui PE
• Mc Donald’s 
• Paradise Turismo
• Pestalozzi do Recife
• Projeto Praia sem Barreiras – Governo do Estado de Pernambuco
• Superintendência Estadual da Pessoa com Deficiência (SEAD)
• Supermercado ExtraBom
• Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
• Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
• Superintendência Estadual da Pessoa com Deficiência (SEAD)
• Supermercado ExtraBom
• Projeto Praia sem Barreiras – Governo do Estado de Pernambuco
• Pestalozzi do Recife
• Paradise Turismo

rio de Janeiro
• Associação dos Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil (AAFBB)
• Argilando
• Athos Escola Especial
• Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
• Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do 
• Rio de Janeiro (ALERJ)
• Escola Nacional de Circo (ENC)
• Grupo Trigo – Rede Spoleto, Koni Store e Domino’s Pizza
• Olímpede – Prefeitura de Volta Redonda
• Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) – Comissão de Defesa dos Direitos 

Depoimento
 O André é polido, educado, gentil e inteligente. Extremamente 

observador, analisa tudo, o que o torna um profissional 
altamente concentrado e sério. A não ser em pequenas 
situações, não o vejo diferente dos demais da área, 
com qualificações e limitações, é um rapaz incrível. Tem 
capacidade analítica e raciocínio lógico invejáveis. Até 
brincamos com ele dizendo que não precisamos mais de 

calculadora. Ele me ensina muito e, sem perceber, está 
construindo um sentimento em mim: a empatia. Com a vida 

corrida, muitas vezes não conseguimos nos colocar no lugar 
do outro. Com a vinda do André, isso está melhorando em mim. Obrigado pela 
parceria e apoio da APABB RJ .

Robson Lourenço, coordenador de RH do Grupo Trigo, empresa empregadora do usuário 
André Ricardo Ascoly, de 40 anos, diagnosticado com síndrome de Asperger, que participou 

do Projeto Empregabilidade da APABB RJ
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das Pessoas com Defi ciência 
• Projetos Sociais Mangueira – Jogos Olímpicos
• Secretaria Municipal da Pessoa com Defi ciência da Cidade do Rio de Janeiro (SMPD)
• Sítio Lec Bec
• Solazer – Clube dos Excepcionais 
• Trem Bom – Restaurante e Lanchonete

rio Grande do norte
• Associação de Funcionários Aposentados do Banco do Brasil RN
• Associação dos Professores da UFRN (APURN)
• Associação dos Servidores da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (ASSEJUF-RN)
• Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte
• Associação Síndrome de Down do Rio Grande do Norte
• Barco Escola Chama Maré
• Base Aérea de Natal 
• Centro Universitário do Rio Grande do Norte (UNI-RN)
• Centro Universitário FACEX (UNIFACEX)
• Companhia de Dança Gira Dança
• Diana Fontes 
• Galeria de Arte Ana Selma
• Grupo Resistência 
• Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Cidade Alta
• Justiça Federal do Rio Grande do Norte
• KLP Turismo
• Parque das Dunas
• Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Natal (SEMOB)
• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do RN (SENAI) – Unidade Clóvis Motta
• Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município 
do Natal (SETURN)
• Teatro Riachuelo
• Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)
• Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

rio Grande do Sul
• Brasil Kirin Bebidas
• Centro de Preparação de Ofi ciais da Reserva de Porto Alegre (CPOR)
• Comitê de Cidadania dos Funcionários do Banco do Brasil
• Cooperforte RS
• Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE)
• Lacê & Schereiber Advogados Associados
• Lagoa Azul Sociedade de Natação Ltda.
• Mundo D’Água Escola de Natação
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• Prefeitura Municipal de Porto Alegre
• Psicóloga Andrea Paula dos Santos Lara (funcionária da GEPES Porto Alegre)
• Psicóloga Claudine von Saltiél
• Psicóloga Karinne Melo Santiago
• Renato von Muhlen Advogados Associados 
• Sarandi Bebidas S/A
• Souza Piber S/A

Santa Catarina
• Academia I Can Gym
• Associação Caminhos para Vida (ACV)
• APAE de Biguaçu
• APAE de Penha
• APAE de Santo Amaro da Imperatriz
• APAE de São José
• Arena Parque Entretenimento
• Associação de Voluntários Josefense de Ação Social (AVJAS)
• Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM)
• Casas da Água – São José
• Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de 
Santa Catarina (CEFID/UDESC)
• Centro Educacional Barreiros – São José
• Centro Educacional São Gabriel
• Central Geral do Dízimo (CGD)
• Cinesystem
• Colégio Adventista Florianópolis
• Colégio Caminho Feliz São José
• Colégio Cruz e Souza – Unidade São José
• Colégio Paulo Freire – São José
• Colégio Sarapiquá – Florianópolis
• Dimas Automóveis – São José
• Execução Contact Center (EXC)– Florianópolis
• Figueirense Futebol Clube
• Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) 
• Fundação Municipal de Esporte e Lazer de São José (FUNESJ) 
• Giassi Supermercado – Campinas/São José
• Hipermercado Big – Florianópolis
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) 
– Campus São José
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) 
– Campus Florianópolis Continente
• Parque Temático Beto Carrero World
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• Secretaria Municipal de Assistência Social de São José
• Secretaria Municipal de Educação de São José
• Serviço Social do Comércio (SESC) – Prainha/Florianópolis
• Supermercado Baía Sul
• Supermercado Bistek – Costeira/Florianópolis
• Supermercado Xande – Forquilhinhas/São José
• Vida Ativa

São Paulo
• Aguaboa – Distribuidora de água natural
• Associação de Funcionários Aposentados do Banco do Brasil (AFABB)
• BANGRAF – Gráfi ca dos Bancários
• Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
• Centro de Cidadania da Mulher (CCM)
• Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento (CEE Pelezão)
• Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) – Campo Limpo 
• Clínica Dr. Ibsen Thadeo
• Colégio Paulicéia
• Conjunto Desportivo Baby Barioni
• Eco Park Paumar
• Instituto Paulo Kobayashi
• Lar das Crianças – Casa do Caminho 
• Recanto Canaã
• Satélite Esporte Clube
• SEGASP – Seguro de Vida
• Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região
• Universidade de São Paulo (USP) – Campus Leste

Depoimento

A APABB RS realiza ações de valor inestimável. Nossos 
fi lhos são acolhidos, têm suas diferenças respeitadas e a 
oportunidade de se desenvolver em diversas áreas da 
atividade humana, melhorando sua qualidade de vida 
e o que é mais importante – sendo felizes. A chance de 
conviver em grupo reforça a autoestima e desenvolve a 

autonomia, contribuindo para a inclusão na sociedade. Meu 
fi lho participa dos projetos Ligados pela Arte e Movimento .
Léa Mizoguchi é mãe de Fernando Mizoguchi, de 37 anos, usuário da 

APABB RS, com autismo
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Sergipe
• Blosson Ville Perfumes e Cosméticos
• Cinemark
• Cotinguiba Esporte Clube
• Deputada Ana Lucia Menezes
• Deputada Maria Mendonça
• Deputado Garibalde Mendonça
• Deputado Laércio Oliveira
• Eco Cosmético
• Festa Fácil
• Game Station
• Grupo Multserv – Empresa de Prestação de Serviços
• Instituto dos Surdos de Sergipe (IPAESE)
• Multiótica
• O Boticário 
• Padaria União
• Secretaria Especial de Cultura do Município de Aracaju
• Viação Progresso
• Viação Vitória

40

Festa de fim de ano. Núcleo Rio 
Grande do Sul. Dezembro de 2013
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Participar de Conselhos de direitos contribui para a execução de políticas 
públicas e para a luta pelos direitos das pessoas com defi ciência ao lado 
de outras entidades do segmento. Em 2013, a APABB participou ativamen-

te em 65 órgãos de representação social em âmbito municipal, estadual, setorial 
ou federal. Desde 2004, a APABB é membro do Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência (CONADE).

Confi ra a lista dos Conselhos em que a APABB possui assento, certifi cado ou 
participa como ouvinte
• Bahia
Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Defi ciência (COEDE/BA)
Comissão Civil de Acessibilidade de Salvador 
Conselho de Usuários da CASSI

• Ceará
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi ciência do Estado do Ceará 
(CEDEF)
Conselho Municipal da Assistência Social de Fortaleza (CMAS)
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi ciência de Fortaleza (COM-
DEFOR)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza 
(COMDICA)
Conselho de Usuários da CASSI

Depoimento

Minha fi lha espera ansiosamente os dias para ir às aulas 
de natação da APABB SE. Se falo que não vou por algum 
motivo, ela chora desesperadamente. Estou muito feliz com 
o trabalho desenvolvido no Projeto Movimento. A cada 
dia, vejo melhoras no desenvolvimento de Crislaine e fi co 
maravilhada com a atenção e dedicação por parte dos 

profi ssionais que atuam nesse projeto .
Ivanete do Santos Alves é mãe de Crislaine dos Santos Alves, de 18 

anos, usuária da APABB SE, com microencefalia

 certiFicaDos e ParticiPação em conseLhos
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• Distrito Federal
Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF)
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal 
(CODDEDE)
Conselho de Usuários da CASSI

• Espírito Santo
Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória (COMASV)
Comissão Gestora Municipal do BCP na Escola de Vitória
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Vitória (COM-
PED)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória (CON-
CAV)
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONDEF)
Conselho de Usuários da CASSI 

• Goiás
Conselho de Usuários da CASSI
Conselho Estadual de Assistência Social 
Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente 
Conselho Municipal da Assistência Social de Goiânia

• Minas Gerais
Conselho de Usuários da CASSI
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 
(CMDCA/BH)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

• Paraná
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba 
(COMTIBA)
Conselho de Usuários da CASSI
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Curitiba
Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba

• Pernambuco
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Recife 
(COMUD)
Conselho de Usuários da CASSI 
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• Rio de Janeiro
Conselho de Usuários da CASSI
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/RJ)
Conselho Estadual para Política de Integração da Pessoa com Defi ciência (CE-
PDE/RJ)
Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro (CMAS/RJ)
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi ciência (COM-
DEF-Rio)

43

Encontro de Famílias, Núcleo 
Sergipe. Dezembro de 2013
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• Rio Grande do Norte
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência (COEDE/RN)

• Rio Grande do Sul
Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre (CMAS)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre 
(CMDCA)
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEPEDE)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre 
(COMDEPA)
Conselho de Usuários da CASSI
Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Alegre 
(FMDCA)

• Santa Catarina
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
Conselho Municipal de Assistência Social de São José (CMAS/SJ)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José 
(CMDCA/SJ)
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONEDE)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São José (CMPD/SJ)
Conselho de Usuários da CASSI 
Fórum para Composição do Conselho Municipal da Juventude de São José 
Fórum Estadual Permanente de Assistência Social (FEPAS)
Fórum Permanente das Entidades de Assistência Social de São José (FOPEAS/
SJ)

• São Paulo
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD)
Conselho de Usuários da CASSI
Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo (COMAS-SP)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo 
(CMDCA-SP)
Fórum Municipal de Assistência Social da Cidade de São Paulo
Fórum Paulista de Entidades
Rede Entre Amigos

• Sergipe
Conselho de Usuários da CASSI
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Aracaju 
Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Mu-
nicípio de Aracaju
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Depoimento
 Fiz o curso de capacitação profi ssional da APABB e gostei 

muito! Fiz amigos, trabalhei em equipe, aprendi sobre ética, 
computação e cidadania. Conhecer a UFMG foi muito 
legal, além de ter sido ótimo conviver com o pessoal da 
APABB MG. Eu me formei no curso com todos os meus 
amigos, com direito a comemoração e muitas fotos! Já 
estou trabalhando na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

e estou aprendendo muito. Tenho o meu salário, a minha 
independência e sou reconhecido pelo meu trabalho. Até já 

conheci o presidente da empresa! Só tenho a agradecer a toda a 
equipe da APABB pela força e pelo incentivo .

Miguel França Moreno, de 24 anos, foi aluno da APABB MG e tem síndrome de Down
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Há 26 anos a história da APABB está diretamente ligada à história de 
vida de seus fundadores e suas famílias. Criada por funcionários do 
Banco do Brasil, pais de crianças e adolescentes com deficiência, cada 

“pedacinho” da Entidade está carregado de carinho e força de vontade. Neste 
relatório, a APABB relembra fatos importantes e presta homenagens àqueles 
que sempre acreditaram que normal é ser feliz!

sigla aPabb
Na época da fundação da Associação, ninguém conseguia criar uma sigla 

com cinco letras, padrão do Banco do Brasil, para uma entidade de nome 
tão longo. Foi então que Silvio Camargo, pai de Emília Camargo, uma das 
primeiras participantes dos projetos do Núcleo São Paulo, fez a sugestão e 
batizou a APABB. Silvio faleceu em 2013, mas deixou sua marca para sempre 
na história da Associação. Obrigado, Silvio! 

 uma história escrita Por muitas mãos

46

Encontro de Famílias, Núcleo 
São Paulo. Maio de 2013
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hino da aPabb 
“A criação do hino da APABB foi inspiração de um cole-

ga paraplégico, Antônio Honório Lopes Ribeiro, o “Tunico”, 
falecido em 2013. Éramos amigos desde 1973. No fi nal de 
um evento da Associação, ele pegou um violão e fez a músi-
ca. Fomos embora e começamos a escrever a letra. Foi uma 
madrugada cheia de trabalho e criação. A ideia inicial era 
promover a campanha “Abra o Coração” e isso aconteceu 
em 1998. Gostaríamos de fazer algo para unir todos pela 

mesma causa e convocar as pessoas para entender que todos nós temos defi ciên-
cias. Fomos gravar em estúdio, com acompanhamento, arranjo e levamos até alunos 
da APABB para cantar. O hino era lembrado em encontros da APABB, durante traje-
tos de viagens e outras ocasiões especiais. Foi uma grande satisfação!”, conta Pedro 
Prado, um dos criadores do hino e fundador da APABB há 26 anos.

Defi ciente quem não é
O importante é ter fé
Não existe alguém sem mal algum
Perfeito neste mundo existe um

Abra o coração
Ganhe mil sorrisos
Vê quanta emoção
Até parece um paraíso
Na APABB
Só se pensa e diz
Normal aqui é ser feliz

Cidadania nos faz bem
Só precisamos ser alguém
Amar e produzir também podemos
Potencialidade até que temos

Abra o coração
Ganhe mil sorrisos
Vê quanta emoção
Até parece um paraíso
Na APABB
Só se pensa e diz
Normal aqui é ser feliz

Abra o coração
Ganhe mil sorrisos
Vê quanta emoção
Até parece um paraíso
Na APABB
Só se pensa e diz
Normal aqui é ser feliz

Não existe alguém sem mal algum
Perfeito neste mundo existe um

Amar e produzir também podemos
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slogan aPabb
“Normal é Ser Feliz” é de autoria de Heloisa de Toledo, publicitária e ami-

ga de Berenice Souza, uma das fundadoras da Associação. Apesar de não ser 
funcionária do BB, Heloisa acompanhou de perto a luta da APABB e pensou 
em uma frase que traduzisse o sentimento de igualdade e inclusão.

“A ideia foi fazer com que todos enxergassem as pessoas com suas ques-
tões pessoais – mesmo quem não tem algum tipo de deficiência. Todo mundo 
tem as suas deficiências. É preciso encarar a deficiência como algo natural, 
normal. As PcDs devem ter o mesmo acesso à vida e ser incorporadas à so-
ciedade, pois têm muito a oferecer. Normal é descobrir uma maneira para ser 
feliz dentro das suas limitações!”, conta Heloisa.

associado há 26 anos 
É impossível falar da história da APABB sem pensar 

naqueles que acreditaram na Associação e contribuem 
para ela desde o começo. A lista de associados há 26 
anos é grande e demonstra que a Entidade sempre se 
manteve no rumo idealizado por seus fundadores.

“Trabalhava no Banco do Brasil, na agência Cen-
tro de São Paulo, quando tomei conhecimento da exis-
tência da APABB. Tenho uma filha com déficit intelec-
tual leve, que hoje tem 53 anos. De cara, acreditei na 

iniciativa dos colegas e fiz a primeira doação para ajudar na manutenção e 
ampliação dos serviços prestados. Sou associado há 26 anos porque acho 
que o trabalho da APABB é merecedor de todos os elogios!”, diz Francisco 
Cavallaro, funcionário aposentado do Banco do Brasil.

Depoimento

Meu filho é aluno do Projeto Movimento da APABB SP. 
Há um bom tempo, tenho notado resultados excelentes em 
relação à sua dinâmica diária e à sua socialização, que 
vêm evoluindo muito graças à colaboração dessa equipe 
treinada, que parabenizo e a que agradeço sempre! .

Marli Portero Mandelli é mãe de Lennon Mandelli Tsubak, de 24 
anos, com síndrome do X Frágil, da APABB SP
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Caminhada da Primavera, Núcleo 
Bahia. Setembro de 2013

Festival de Pipas, Núcleo Rio 
Grande do Norte. Agosto de 2013
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Depoimento

Frequento as atividades da APABB desde a fundação 
do Núcleo RN. Fiz amigos, fui inserida no mercado de 
trabalho, participo como recepcionista no Programa 
Ação Dignidade, fui encaminhada para fazer cursos de 
recepcionista e pizzaiolo no SENAI, já dei entrevista para 
TV e jornais falando da minha experiência. Eu e minha 

família sempre participamos dos eventos da APABB e somos 
felizes com o trabalho da Associação .

Kandyce Feitosa de Vasconcelos, de 38 anos, é usuária da APABB RN e 
tem síndrome de Down 
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• Bahia
Rua Direita da Piedade, 25, 1º 
andar, Piedade – Salvador/
BA, CEP: 40070-190 
Tel.: (71) 3320-7041/7069
apabb_ba@apabb.org.br
• Ceará
Avenida Duque de Caxias, 
560, 5º andar, Centro, Forta-
leza/CE, CEP: 60035-110 
Tel.: (85) 3255-3285
apabb_ce@apabb.org.br
• Distrito Federal
SBS Bloco H – Quadra 5, Edi-
fício Sede II, 13º andar, Brasí-
lia/DF – CEP: 70073-900
 Tel.: (61) 3102-
9986/9985/9984
apabb_df@apabb.org.br
• Espírito Santo
Rua Caetano Tunholi, 6º, En-
seada do Suá, Vitória/ES – 
CEP: 29050-290
Tel.: (27) 3314-3029
apabb_es@apabb.org.br
• Goiás
Avenida Goiás, 980, 3º an-
dar, Centro, Goiânia/GO – 
CEP: 74010-010
Tel.: (62) 3216-5179
apabb_go@apabb.org.br

• Minas Gerais
Rua Bahia, 2500, térreo, 
Lourdes, Belo Horizonte/MG 
– CEP: 30160-012
Tel.: (31) 2515-2901/2912
apab_mg@apabb.org.br
• Paraná
Avenida Victor Ferreira do 
Amaral, 771, Tarumã, Curiti-
ba/PR – CEP: 82530-230 
Tel.: (41) 3262-3263
apabb_pr@apabb.org.br
• Pernambuco
Avenida Rio Branco, 240, 10º 
andar, Cais de Apolo, Recife/
PE – CEP: 50030-310
Tel.: (81) 3425-7291/7292 
apabb_pe@apabb.org.br
• Rio de Janeiro
Rua Barão de São Francisco, 
177/Térreo, Vila Isabel, Rio 
de Janeiro/RJ – CEP: 20560-
000
Tel.: (21) 3808-5663/5664
apabb_rj@apabb.org.br
• Rio Grande do Norte
Rua Professor Almeira Barre-
to, 1787, Lagoa Nova, Na-
tal/RN – CEP: 59056-260
Tel.: (84) 3234-8291
apabb_rn@apabb.org.br

• Rio Grande do Sul
Rua Uruguai, 185, 14º andar, 
Centro, Porto Alegre/RS – 
CEP: 90010-140
Tel.: (51) 3214-7825
apabb_rs@apabb.org.br
• Santa Catarina
BR 101, Km. 205, nº 357, 
Floresta, São José/SC – CEP: 
88117-500
Tel.: (48) 3281-5329/5397
apabb_sc@apabb.org.br
• São Paulo
Avenida São João, 32, 11º 
andar, Centro, São Paulo/SP 
– CEP: 01036-000
Tel.: (11) 3491-
4145/4146/4142
apabb_sp@apabb.org.br
• Sergipe
Avenida Tancredo Neves, 
242, Grageru, Aracaju/SE – 
CEP: 49025-620
Tel.: (79) 3249-1818
apabb_se@apabb.org.br
• Encontre a APABB
Site: www.apabb.org.br
Facebook: facebook.com/
onormaleserfeliz

 enDereços Dos nÚcLeos regionais

Depoimento

Meu fi lho amadureceu muito depois que começou a 
frequentar a APABB PR. Percebo que hoje ele está mais 
confi ante, seguro e participativo até mesmo em casa. 
Júnior faz aulas de dança, esportes, natação e está sempre 
presente nas ações do Programa de Lazer – tudo com muito 
entusiasmo e recusando-se a perder qualquer evento! .

Clélia Marques é mãe de Antonio Júnior Zamparo, de 18 anos, 
da APABB PR, com síndrome de Williams*
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associação de pais, amigos e pessoas com defi ciência, de 
funcionários do banco do brasil e da comunidade

Av. São João, 32 – 11º andar – 01036 000 – Centro – São Paulo/SP
 Site: www.apabb.org.br     Facebook: www.facebook.com/onormaleserfeliz

Festa Junina, Núcleo Distrito Federal – Junho de 2013
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