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Apresento a você, caro leitor, um 

resumo do que a Apabb realizou em 

2015 em 13 Estados e no Distrito Federal.

Modestamente, este Relatório contribui 

com o registro histórico da luta da 

pessoa com deficiência, que acontece 

em várias frentes graças à atuação 

persistente da sociedade civil organi-

zada e democrática.

Este Relatório faz parte da evolução de 

uma luta que existe para garantir que as 

pessoas com deficiência possam prati-

car esportes, trabalhar, ir à escola, 

frequentar teatros, museus, restauran-

tes, clubes, festas, praias, pois todos têm 

os mesmos direitos perante a lei.

Aproveitamos para agradecer às 

pessoas e às empresas que ajudaram a 

Associação a cumprir sua missão: aos 

associados, às empresas que patroci-

nam projetos, e  aos voluntários, que 

doam seu tempo e talento para a causa. 

Todos são imprescindíveis. OBRIGADA!

Agradecemos aos funcionários e profis-

sionais da Apabb, apaixonados pela 

causa da pessoa com deficiência, que 

trabalham com amor e muita dedicação; 

e às famílias que confiam seus filhos e 

parentes aos cuidados da Associação. 

Essa confiança não tem preço e é o nosso 

maior patrimônio.

Por fim, um agradecimento especial ao 

Banco do Brasil,  nosso principal 

parceiro.

Um longo caminho tem sido percorrido 

desde quando a deficiência, principal-

mente a intelectual, era considerada 

uma forma de loucura, que condenava 

as pessoas ao confinamento nos fundos 

das casas e hospícios, às Santas Casas e, 

até mesmo, às prisões, mas ainda há 

muito a percorrer.

A Apabb acredita que todos têm o direito 

de conviver em sociedade, pois confinar 

e excluir é condenar à dor e ao esqueci-

mento. Este Relatório retrata a crença de 

que as pessoas podem ser felizes, inde-

pendente da sua condição de normali-

dade. Este é o nosso trabalho. NORMAL 

É SER FELIZ!
Sandra Miranda, 

presidente da Apabb

“As flores desabrocham para 
continuar a viver, pois reter é 

perecer”
Khalil Gibran

Carta da Presidência
“(...) esse grupo de pessoas [com deficiência] pouco interesse despertou nos

historiadores e se encontra à margem dos estudos históricos e sociológicos

sobre os movimentos sociais no Brasil, apesar de serem atores que

empreenderam (...) e ainda empreendem intensa luta por cidadania e

respeito aos Direitos Humanos”.

“História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil”, da Secretaria Nacional de Promoção dos

Direitos da Pessoa com Deficiência (2010)



Missão: Promover a independência e a autonomia das pessoas 

com deficiência, apoiando suas famílias e contribuindo para a 

formação de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

Visão: Ser referência no acolhimento, no atendimento e na defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias, 

contribuindo para a inclusão e o protagonismo social e melhoria de 

sua qualidade de vida.

Valores: Ética, respeito à diversidade, solidariedade, 

transparência, responsabilidade.

Thiago Souza e Lucas da Silva, usuários da Apabb SP
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“A Apabb faz um trabalho muito bom e sério. A 

equipe é comprometida com as pessoas com 

deficiência e suas famílias. Meu filho, Guilher-

me Barretto Ortins de Freitas, participou de 

outra entidade, em março de 2015, que se com-

prometeu a encaminhá-lo ao mercado de traba-

lho, mas isso não aconteceu; não recebemos 

ligação de nenhuma empresa. Em julho de 2015, 

ele participou do Projeto Superando Limites na 

Apabb BA e recebeu 12 convites para processos 

seletivos. Isso demonstra o compromisso da 

instituição e da equipe. Hoje, ele participa dos 

eventos de lazer e eu vou a várias palestras na 

instituição”.

Maria das Graças Barretto Ortins de Freitas é mãe de 

Guilherme Barretto Ortins de Freitas, de 20 anos, que tem 

síndrome de Down e frequenta a Apabb BA
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Com quem
fizemos
Perfil de atendimento por tipo de deficiência

2015
Intelectual Física Auditiva Visual Transtorno Mental

Múltiplas Deficiências Outras Deficiências Sem Deficiência*

*Familiares, profissionais da área, 
outras entidades, etc.
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3,3%

2,3%

51,2%

26,9%

4,1%

5,9%

1,3%



Como fizemos
Atividades desenvolvidas e pessoas atendidas ao longo do ano

8 |
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40

392

338

243

567Atividades 
realizadas 

DADOS GERAIS 2015

Total de atividades realizadas 1.580
Pessoas atendidas 8.719

OUTROS (voluntariado, 

captação de recursos e 

atendimento básico)

CAPACITAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

ESPORTE

LAZER

SERVIÇO SOCIAL



Onde 
fizemos
Pessoas atendidas por Núcleo Regional

PA - Pessoas Atendidas

BA
850

CE
405

DF
260

ES
932

GO
872

MG
214

PE 465

PR
1.715

RJ
480

RN
405

SE
449

RS
473

SC
378

SP
821

TOTAL DAS PESSOAS 
ATENDIDAS

8.719
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“Em abril de 2015, médicos de São Paulo constataram que a Maria tinha a 
capacidade de andar e falar, no entanto, lhe faltavam estímulos. Fiz muitas 
visitas a clínicas especializadas e estava decidida a me mudar para lá. 
Enquanto isso, fui levá-la para um banho de piscina na AABB Fortaleza e tive a 
oportunidade de assistir às atividades feitas por profissionais da APABB CE. 
Fiquei encantada, pois nem em São Paulo eu tinha visto esse tipo de estímulo 
por meio de atividades esportivas.

Fui direto à sede da Apabb para cadastrar a Maria nos projetos e também me 
prontifiquei de imediato a ser uma voluntária. Hoje agradeço muito à equipe 
por ter me permitido participar desse projeto.

Nem nos meus mais delirantes sonhos, imaginei que minha filha Maria, em tão 
pouco tempo, teria a capacidade de participar de alguma atividade nem que 
poderia vê-la andando, às vezes sozinha ou apenas com um apoio. Tampouco 
imaginei que ela perceberia os comandos dados por nós, pela cuidadora e pelos 
profissionais da Apabb”.

Conceição Carneiro é mãe da Maria Azevedo, de 20 anos, com deficiência múltipla, que 

participa da Apabb CE
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Recursos 
arrecadados

“Toda organização da sociedade civil (ou “ONG”, como é popularmente 

conhecida) precisa de recursos para se manter. Com exceção dos institutos 

corporativos e das fundações familiares, que têm orçamento próprio 

garantido, as demais ONGs efetivamente necessitam desenvolver uma 

estratégia específica para trazer recursos – principalmente dinheiro – para 

que ela seja capaz de cumprir a sua missão e ter impacto real na sociedade. E é 

essa estratégia que chamamos de captação de recursos.

Captar recursos para as ONGs – e, portanto, pedir doações – é parte da sua 

razão de ser, é parte da sua estrutura e é o que as mantém. Captar recursos de 

forma perene e estratégica, aproximando doadores que acreditam no 

trabalho que elas realizam, faz com que as organizações tenham muito mais 

impacto e legitimidade, e maior possibilidade de alcançar a sustentabilidade 

financeira. Dessa forma, estarão sempre atuando por um país melhor para 

todos”.

João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), 

administrador, mestre em administração e professor da FECAP
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R$ 5.345.438,41
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“Não coloque todos os ovos na mesma cesta”

Adágio popular

Da mesma forma que é prudente diversificar investimentos, é saudável que as 

entidades do Terceiro Setor tenham diversas fontes de recurso para não ficarem 

dependentes de um único grande doador. Por isso, a Apabb está sempre em busca 

de diferentes fontes de financiamento, valorizando todas as doações recebidas, 

independentemente do valor. Os associados-mantenedores da Associação são a 

principal base de sustentação da Apabb. Por esse motivo, um dos principais e 

constantes objetivos da Entidade é aumentar a base de associados, que em 

dezembro de 2015 era de 10.635 pessoas. Quase 100% desses mantenedores têm 

vínculos com o funcionalismo do Banco do Brasil.

Fonte dos 
recursos
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Contribuição de Associados

Receitas Não Operacionais*
*Rendimento de aplicações financeiras

Convênios/Editais

Programas

Doações Diversas de PF 
e PJ e campanhas

Patrocínios

55,96%

0,73%

7,46%

19,77%

14,55%

1,53%

52,13%

0,80%

7,00%

21,82%

15,25%

3,00%

2014

2015

10.564 associados 

10.635 associados 

EDITAIS 

projetos inscrito
s

e outros ainda
em análise

15

41



*Despesas com funcionários CLT: salários, encargos, 
benefícios, provisões de férias e décimo terceiro 

salário, desligamentos e outras despesas 
administrativas para manutenção da Apabb.

Aplicação
dos recursos
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“Cuidado com as pequenas despesas: 
uma rachadura afunda um navio”

Benjamin Franklin

2014
2015
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“Não há letras nem palavras para expressar todo o bem, 

a brincadeira, o respeito e o amor que a Apabb mantém. 

A Entidade em nossa vida é sinônimo de amor, doação, 

alegria e superação”.

Flávia Dall Agnol é mãe de Ana Flávia Lazzarin, de 13 anos, sem 

diagnóstico fechado, que frequenta a Apabb DF
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Amigos da Apabb
A Apabb agradece a cada um dos associados mantenedores que acreditam e 

investem no trabalho da Associação. Graças às suas doações constantes, 10.635 

amigos da Apabb permitiram o cumprimento de metas, o atendimento a mais 

pessoas, a diversificação das atividades, tranquilidade e condições para as equipes 

trabalharem ao longo de mais um ano. Há associados que contribuem com a Apabb 

desde o primeiro dia da Entidade, há mais de 28 anos, e não há como agradecer 

convenientemente a cada uma dessas pessoas. Só podemos dizer MUITO 

OBRIGADO. Este Relatório só existe graças a essa relação de confiança e doação.

“Não nascemos apenas para nós mesmos”.

Cícero

Associados mantenedores por Núcleo Regional

2015 10.635
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Outubro 2015 Os Núcleos Goiás e Distri-

to Federal realizaram um Encontro de 

Famílias em Bertioga/SP, com a partici-

pação de famílias do Núcleo Bahia e São 

Paulo. 

Novembro 2015 Foi aprovado o novo 

Estatuto Social, com a nova missão, 

visão e os novos valores da Associação.

Dezembro 2015 O Núcleo São Paulo foi 

uma das entidades agraciadas com o IV 

Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas 

com Deficiência no Estado de São Paulo, 

concedido pela Secretaria de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de 

Sao Paulo.

Destaques
2015

Apesar das dificuldades econômicas 
na conjuntura brasileira, a Apabb não 
ficou imobilizada. Ao contrário, ela 
buscou novos parceiros, mais recursos e 
conseguiu realizar muitas atividades 
importantes para a sustentabilidade da 
gestão da Entidade.

Março 2015 Aconteceu o 1º Encontro 
Nacional de Assistentes Sociais e Super-
visores da Apabb, em São Paulo.

Abril 2015 A Apabb passou a integrar o 
Conselho de Administração da Asso-
ciação Brasileira de Emprego Apoiado 
(ABEA).

Maio 2015 Foi realizado um jantar de 
gala em comemoração ao aniversário de 
20 anos do Núcleo Goiás.

Agosto 2015 Foi criado um vídeo institu-
cional da Apabb, produzido pela Direto-
ria Gestão de Pessoas do Banco do Brasil.

Setembro 2015 Os Núcleos Bahia e Rio 
de Janeiro receberam premiação do 
instituto Viva Cidadania – ANABB.

Setembro 2015 O Núcleo Pernambuco 
recebeu premiação da Central Geral do 
Dízimo – Pró-Vida.D
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Encontro de Famílias da Apabb SC em Blumenau.  Novembro de 2015

“Quando se tem uma meta, o que era obstáculo passa a ser uma das etapas do plano”.
Gerhard Erick Boehme



Destaques ao longo do ano: 

· Foi elaborado o Planejamento Estratégico da Apabb para o período 2016-2018.

· Oficinas de capacitação dos técnicos de esporte e lazer foram realizadas em 

vários Núcleos Regionais.

· Apabb SC realizou uma sequência de três grandes edições do “Massa Solidária”, 

evento de captação de recursos que mobilizou parceiros e comunidade local.

· Os Núcleos GO, PR e SC participaram de eventos esportivos do Comitê Paralím-

pico (Seletivas para Paralimpíadas e das Olimpíadas Especiais).

· Núcleos RJ e SP participaram de Seletivas do Torneio Rio/São Paulo 2015 das 

Olimpíadas Especiais.

· Os atletas do NR RJ se 

c l a s s i f i c a ra m  p a ra  o 

Torneio de Natação e Vôlei 

de Praia das Olimpíadas 

Especiais, que teve caráter 

de competição unificada 

(inclusiva), e reuniu nas 

mesmas equipes atletas 

com e sem deficiência.

· O Núcleo SC entrou em campo com os jogadores do Figueirense Futebol Clube, o 

Núcleo CE participou de uma partida do Ceará Sporting Club e o Núcleo SE também 

marcou presença nos gramados ao lado do time do Confiança. Todas as ações foram 

em comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência.

· O título de associada benemérita foi 

concedido a Maria Janete Esmeraldo 

Oliveira, uma das fundadoras da Apabb 

que ajudou a criar os Núcleos Ceará e 

Pernambuco.
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Objetivos 
para 2016

ü Acompanhar e apoiar as discussões 

do GT Envelhecimento da Pessoa 

com Deficiência

ü Aumentar o investimento nos 

projetos

ü Concluir a revisão dos programas e 

projetos

ü Consolidar uma política de 

captação de recursos

ü Consolidar uma política de 

relacionamento com os associados

ü Constituir um Grupo de Estudo 

sobre Lei Brasileira da Inclusão e 

Marco Regulatório do Terceiro 

Setor

ü Construir, debater, votar e 

implantar novo Regimento Interno

ü Criar instrumentos para avaliação e 

monitoramento dos projetos

ü Executar o Planejamento Estratégico

ü Implantar o Programa de 

Voluntariado

ü Realizar ao menos um Torneio 

Regional Esportivo que envolva 

vários Núcleos

ü Realizar o Encontro de Capacitação 

para os Técnicos de Esporte e 

Lazer

ü Realizar Encontros de Família II – 

Regionais

ü Renovar o site e melhorar os meios 

de comunicação

ü Retomar o processo de Avaliação 

de Desempenho dos funcionários

ü Revisar os normativos da Apabb à 

luz do novo Estatuto Social, do 

Regimento Interno, da Legislação 

vigente e da Lei Brasileira de 

Inclusão.

“Não é porque as coisas estão difíceis 

que não ousamos; elas só se tornam 

difíceis porque não ousamos” 
Sêneca

Evento de lazer da Apabb DF. Novembro de 2015
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“O que posso dizer do curso? Se fosse para dar uma nota a ele, seria 10. A 

começar pela equipe da Apabb, sempre atenciosa e paciente. Em relação ao 

curso, adorei, aprendi muito com ele, valia cada minuto na sala de aula com os 

professores e os colegas. Nossa, que saudade! Obrigado por me proporcionar 

momentos tão bons. Espero que tenha outros cursos como este!”.

Marco Aurélio Lopes, de 47 anos, tem deficiência motora e foi aluno da 1ª Turma do Projeto 

Educar para Gerar da Apabb ES



“O esporte é extraordinário para aprender a ser e a conviver”
Fábio Brotto

Valorizando o DOM do atleta

Os Núcleos Regionais da Apabb são muito envolvidos com o Programa de Esporte, 
seja realizando atividades internas ou participando de eventos externos. Treinar é 
fundamental para a atividade esportiva e constitui a base de qualquer Programa de 
Esporte, mas – para os atletas – participar de competições é ainda melhor.

Na Apabb, o foco é preparar o esportista para fazer o seu melhor, sempre com o objetivo 
de ultrapassar o seu índice pessoal. Diferentemente de outras entidades que buscam 
“atletas com dom” e perspectiva de alto rendimento, a proposta da Apabb é valorizar o 
“dom do atleta” para permitir que ele encontre meios de participar de competições que 
permitam que seu potencial apareça e nas quais será possível superar suas marcas 
pessoais. Para a Apabb, a maneira de trabalhar o conceito de alto rendimento é outra.

Em 2015, fomos premiados com várias oportunidades: divulgar a Apabb; motivar o 
treinamento; avaliar os atletas em situações de cobranças e tensões; superar limites; 
estimular a autoestima perante a família e a sociedade; representar a Apabb e despertar 
orgulho e sensação de pertencimento em usuários, profissionais e familiares; participar 
de competições locais, estaduais, interestaduais, nacionais e internacionais; viver novas 
experiências e, até mesmo, dependendo dos rendimentos alcançados, concorrer à Bolsa-
Atleta, fornecida pelo Ministério do Esporte.

No ano que passou, a Apabb participou de várias competições do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e das Olimpíadas Especiais Brasil. Os eventos trouxeram novas 
experiências práticas, contribuíram para a manutenção dos treinamentos, abriram 
portas para a chegada de novos atletas, estimularam a criação de turmas unificadas de 
pessoas sem deficiência treinando e participando de competições com pessoas com 
deficiências. Podemos citar ótimas experiências que aconteceram em vários estados do 
Brasil: 

Esporte na Apabb
O esporte na Apabb– Projeto Movimento em Movimento

A partir da esquerda: Marcelo Rodrigues Poli, 

Alessandro da Rosa Siqueira e Leandro de Souza Bianchessi, 

usuários da Apabb RS
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ü No RJ, a Apabb participou de um Torneio de Basquete Unificado (com cinco atle-
tas – dos quais três tinham deficiência intelectual e dois não tinham deficiência), 
e do Torneio RJ/SP com uma equipe de vôlei de praia (com quatro atletas – dois 
com deficiência intelectual e dois sem deficiência).

ü A Apabb SP integrou uma liga de futsal com duas equipes, cada uma com 12 atle-
tas (seis com deficiência intelectual e seis sem deficiência) – nos jogos entraram 
na quadra três com deficiência intelectual e dois sem deficiência.

ü As Apabb de PE, RS, SC e SE, em parceria com outras instituições, organizaram 
competições com provas para atletas de baixo nível de habilidade física, como 
nado com flutuador, caminhada, nados com distância menor que a oficial e 
outras modalidades esportivas, além de provas para atletas com baixo nível de 
habilidades.

ü As Apabb GO, PR e SC participaram do Circuito Caixa de Atletismo com atletas 
com índices de Bolsa-Atleta, e uma nadadora apoiada pela Apabb SC participou 
de um Torneio Internacional no México, elevando ainda mais o nome da Apabb e 
do paradesporto brasileiro.

Essa diversidade no perfil dos atletas é importante, pois o foco da Apabb não é “a 
deficiência em si” nem atender pessoas com um tipo específico de deficiência, mas – 
mais do que isso – promover a inclusão, sempre na perspectiva da pessoa com defi-
ciência e seus vários níveis de habilidades, comprometimento e diversidade.

Em todo evento esportivo, seja uma apresentação, competição, festival, torneio local 
ou Jogos Mundiais, os técnicos da Apabb são preparados para motivar o atleta e fazer 
com que ele ultrapasse o seu próprio limite, sem se importar com o outro competidor 
ou com o resultado alcançado pelos outros atletas. É o momento de fazer o seu melhor 
e se superar.

Nos eventos esportivos que acontecem fora das cidades de residência dos atletas, 
quando eles precisam dormir fora, é fundamental exercitar e trabalhar a independên-
cia e a autonomia deles e de suas famílias. Para isso, a Apabb orienta que o atleta viaje 
apenas com a comissão técnica (técnico e auxiliar técnico). Os familiares podem 
assistir aos jogos e torcer por eles, mas, 
na concentração e no alojamento, o ideal 
é que os pais e familiares não estejam pre-
sentes. 

No Projeto Movimento, que congrega as 
atividades esportivas da Apabb, podem 
participar todos que querem praticar 
esporte, sem importar o poder aquisitivo 
ou se os esportistas têm habilidades físi-
cas específicas. O Movimento não é um 
projeto somente para atletas de alto ren-
dimento e também não é exclusivo para 
indivíduos muito comprometidos. O que a 
equipe faz é estudar a melhor maneira 
para que a pessoa com deficiência possa 
participar, sempre interagindo com 
outros para fortalecer a diversidade da 
Associação.

A Apabb está de parabéns pelos resulta-
dos alcançados em 2015. “Em 2016, fare-
mos ainda mais para melhorar o desem-
penho geral, o índice dos atletas e, quem 
sabe, superá-lo”.

Vinicius Savioli é coordenador nacional de 

Esporte e Lazer da Apabb, graduado em Educa-

ção Física e pós-graduado em Lazer
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Atletas do esporte da Apabb RJ



“Eu e minha família queremos agradecer à 

Apabb por tudo de bom que o Encontro de 

Famílias (ENFA) nos proporcionou. Foi de 

uma imensa grandeza e competência. Foram 

momentos únicos. Obrigado pelo carinho, 

pela dedicação e pelo respeito que tiveram 

com cada um de nós. Que Deus possa lhes 

retribuir em dobro por cada sorriso e 

felicidade estampados em cada rostinho de 

nossos jovens”.

Margareth Fernandes é mãe de Bruno Rodarte, de 29 

anos, autista, que frequenta a Apabb GO e esteve no 

ENFA com a Apabb SP e DF, realizado em Bertioga (SP)
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Serviço SocialServiço SocialServiço Social
Projeto Empregabilidade e a inserção no mundo do trabalhoProjeto Empregabilidade e a inserção no mundo do trabalhoProjeto Empregabilidade e a inserção no mundo do trabalho

“A pessoa com deficiência tem direito ao 
trabalho de sua livre escolha e aceita-

ção, em ambiente acessível e inclusivo, 
em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas”.

Artigo 34 da Lei Brasileira de Inclusão.

Atualmente, há uma constante preocu-
pação – por parte das organizações que 
trabalham para garantir os direitos da 
pessoa com deficiência – com a qualidade 
de vida dos que estão inseridos no mundo 
do trabalho. Essa preocupação engloba 
valores de saúde, harmonia e motivação.

Não se trata apenas de vencer as barrei-
ras arquitetônicas, ergonômicas e instru-
mentais, mas também de rompermos as 
barreiras atitudinais no que se refere ao 
trato e ao entendimento da pessoa com 
deficiência e sua capacidade laborativa. 

A falta de conhecimento dá margem a 
uma série de equívocos. A inclusão social, 
segundo Romeu Kazumi Sassaki, encara-
da como um paradigma de sociedade, é o 
processo pelo qual os sistemas sociais 
comuns se tornam adequados para toda 
a diversidade humana – composta por 
etnia, raça, língua, nacionalidade, gêne-
ro, orientação sexual, deficiência e 
outros atributos – com a participação 
das próprias pessoas na formulação e 
execução dessas adequações.
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 A Apabb acredita firmemente que a pes-
soa com deficiência, como qualquer 
outro trabalhador, necessita sentir que a 
atividade laboral agrega valor pessoal, 
traz satisfação, realização, que contribui 
para atender suas necessidades básicas 
fundamentais. As pessoas com deficiên-
cia precisam de capacitação, qualifica-
ção, interesse e reconhecimento pelo seu 
desenvolvimento.

No período de capacitação, os alunos 
participam, além das disciplinas necessá-
rias, de atividades práticas, como, por 
exemplo, visita a empresas para que per-
cebam o que é o mundo do trabalho, suas 
relações, desafios e perspectivas. Vislum-
bramos a formação desse futuro traba-
lhador, além da capacitação, com o obje-
tivo de promover condições iguais para 
todos e isso implica igualdade de oportu-
nidades e meios de desenvolvimento das 
potencialidades das pessoas com defi-
ciência, para que tenham condições reais 
de competir no mercado de trabalho.

 O processo de inserção no mundo do tra-
balho realizado pela Apabb conta com 
algumas etapas além da captação e sele-
ção de vagas, como visita técnica para 
verificar as condições oferecidas pelas 
empresas relativas à acessibilidade, às 
condições físicas e de insalubridade do 
local, ao modo de contratação, às perspec-
tivas de plano de carreira, à remuneração,

A partir da esquerda: Denise Ferreira, Shiara Dadâmia Oro Lemos, Suellen da Luz e Fernanda Junckes Pereira,
formandas do projeto Gastronomia Inclusiva da Apabb SC



entre outros. Também é verificada a com-
patibilidade entre a vaga e o candidato 
para que haja concordância entre as suas 
qualificações e a oportunidade de traba-
lho. 

Outra questão é que nem sempre as 
empresas estão preparadas para lidar 
com o diferente. Portanto, é fundamental 
realizar ações de sensibilização dos gesto-
res e demais funcionários para a contra-
tação e permanência da pessoa com defi-
ciência no ambiente de trabalho. A Apabb 
tem condições de oferecer essa assessoria 
enquanto a empresa não tem um progra-
ma específico de inclusão, retenção e de 
acolhimento do profissional com deficiên-
cia, para que esse trabalhador possa ser 
absorvido com naturalidade.

Os treinamentos no ambiente de trabalho 
servem para que o trabalhador se sinta 
valorizado e seja estimulado de forma 
significativa, tendo elementos para com-
prometer-se a dar o seu melhor e desen-
volver novas competências ou aprimorar 
as já existentes, proporcionando o conhe-
cimento e o surgimento de talentos. A 
Apabb, depois dessa etapa, acompanha as 
pessoas inseridas através de reuniões 
presenciais periódicas com os gestores, 
supervisões com os inseridos e reuniões 
com os familiares. 

O tripé Apabb – Empresa – Família é um 
pilar fundamentado nos conceitos de pro-
tagonismo e independência praticados 
pela organização e intrínsecos a todos os 

Resultados de 2015

Os projetos de Empregabilidade, que envolvem a elaboração de con-
teúdo, contratação de equipes, métodos pedagógicos para capacitar 
profissionais, busca de empresas parceiras para empregar os for-
mandos, e acompanhamento nos locais de trabalho, entre outras 
ações, têm mobilizado a Apabb há algum tempo. 

Em 2015, mais de 250 pessoas foram capacitadas em cursos ofereci-
dos nos Núcleos Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Gran-
de do Norte e em São Paulo, graças ao apoio de parceiros como: Fur-
nas, Instituto Cooperforte, Petrobras, SENAI e SESC.

Mais de 62% dos alunos foram inseridos no mercado de trabalho em 
empresas como Cinemark, Walmart, Extra Supermercados, Lojas 
C&A, Rede Extrabom Supermercados, Grupo Dadalto, Hospital Jayme 
dos Santos Neves, AMBEV, Loja Sulcenter, Gerar e outras. Além disso, 
mesmo nos estados onde não houve cursos com caráter profissionali-
zante, os profissionais da Associação acolheram e acompanharam 
demandas de PcDs em busca de vagas no mercado de trabalho e de 
empresas com oportunidades para pessoas com deficiência.
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Mais de 62% dos alunos foram inseridos no mercado de trabalho em 
empresas como Cinemark, Walmart, Extra Supermercados, Lojas 
C&A, Rede Extrabom Supermercados, Grupo Dadalto, Hospital Jayme 
dos Santos Neves, AMBEV, Loja Sulcenter, Gerar e outras. Além disso, 
mesmo nos estados onde não houve cursos com caráter profissionali-
zante, os profissionais da Associação acolheram e acompanharam 
demandas de PcDs em busca de vagas no mercado de trabalho e de 
empresas com oportunidades para pessoas com deficiência.

Resultados de 2015

Os projetos de Empregabilidade, que envolvem a elaboração de con-
teúdo, contratação de equipes, métodos pedagógicos para capacitar 
profissionais, busca de empresas parceiras para empregar os for-
mandos, e acompanhamento nos locais de trabalho, entre outras 
ações, têm mobilizado a Apabb há algum tempo. 

Em 2015, mais de 250 pessoas foram capacitadas em cursos ofereci-
dos nos Núcleos Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Gran-
de do Norte e em São Paulo, graças ao apoio de parceiros como: Fur-
nas, Instituto Cooperforte, Petrobras, SENAI e SESC.

Mais de 62% dos alunos foram inseridos no mercado de trabalho em 
empresas como Cinemark, Walmart, Extra Supermercados, Lojas 
C&A, Rede Extrabom Supermercados, Grupo Dadalto, Hospital Jayme 
dos Santos Neves, AMBEV, Loja Sulcenter, Gerar e outras. Além disso, 
mesmo nos estados onde não houve cursos com caráter profissionali-
zante, os profissionais da Associação acolheram e acompanharam 
demandas de PcDs em busca de vagas no mercado de trabalho e de 
empresas com oportunidades para pessoas com deficiência.

Alunos da 3ª turma do Projeto Empregabilidade da Apabb ES

seus projetos desenvolvidos, para que os 
resultados de qualidade e satisfação se 
façam presentes e se tornem rotina no con-
texto de vida dos usuários – pessoas com 
deficiência – e de suas famílias.

Miriam Rodrigues Pinto, coordenadora nacional 
do Serviço Social da Apabb, graduada em Serviço 

Social, com curso de extensão em Políticas 
Públicas, Gestão e Elaboração de Projetos, entre 

outros; em colaboração com Tania Elielma 
Waichert S. Brandão, supervisora do Núcleo 

Espírito Santo, graduada em Serviço Social e pós-
graduada em Elaboração e Gerenciamento de 

Projetos Sociais, e Fabiani Erli Witt, supervisora 
do Núcleo Santa Catarina, graduada em Serviço 

Social e mestre em Geografia.



“A Apabb foi um presente na vida do meu filho. Há muito tempo eu queria que o 

Pedro fizesse natação para aprender a nadar e firmar de vez o corpo. Até então, 

ele fazia apenas acompanhamentos médicos e eu não encontrava aulas para 

pessoas com deficiência. Eram atividades de 15 minutos, sem progresso, sem 

preparo e sem noção nenhuma do que ele precisava. Já no primeiro dia na 

Apabb, ele começou a mergulhar. Foi incrível!

A Associação tem sido um lugar onde o Pedro tem tido experiências 

inacreditáveis na vida dele. No Natal, ele pôde ver e conversar com o Papai Noel 

e participar de apresentações de música. Houve uma colônia de férias, onde ele 

pôde exercer a independência dele, muito bem acompanhado e monitorado. 

Agora, quero que ele comece a fazer capoeira para ter mais coordenação 

motora e concentração, além de fazer exercício e liberar a energia enorme que 

ele tem.

A equipe da Apabb é excelente e todos são muito amáveis com o Pedro e comigo. 

Ele adora ir às aulas e aos encontros. Queria que a Apabb fosse mais divulgada 

e atendesse muito mais pessoas porque tenho certeza que existem muitas 

outras precisando estar no meio de nós. Obrigada por existirem”.

Cláudia Maria Nunes de Souza é mãe de Pedro Otávio de Souza Rezende, de 5 anos, que tem 

síndrome de Down e frequenta a Apabb MG
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Comunicação
“Comunicação é troca de emoção”

Milton Campos

Em 2015, a estratégia de Comuni-
cação da Apabb foi divulgar mais as 
histórias de vida dos associados, 
famílias e usuários da Associação. Para 
isso, houve maior investimento em 
comunicação visual, em rede social e 
outros veículos que trouxeram mais 
visibilidade ao trabalho da Instituição e 
dos Núcleos. O resultado é que mais 
pessoas acompanharam a Apabb no 
Facebook, em canais de TV regionais e 
jornais locais, e também em diversos 
veículos corporativos, de classe e de 
entidades do Terceiro Setor.

Várias iniciativas foram implantadas ao 
longo do ano para facilitar o relaciona-
mento com todos que procuram a 
Apabb. Foram criados uma nova ficha 
de captação para novos associados, 
cartazes personalizados para serem 
afixados nos espaços onde estão insta-
lados os Núcleos Regionais da Apabb, 
banners específicos para datas comemo-
rativas para o site e para a página do 
Facebook, um novo vídeo institucional, 
newsletter com layout mais amigável, e 
houve um bom trabalho de divulgação 
do Relatório de Atividades 2014, na 
perspectiva de maior aproximação com 
os parceiros e apoiadores da Apabb.

Os Núcleos entenderam a importância 
da Comunicação e também capri-
charam nos convites digitais para 

eventos, certificados e outras ações que 
dialogam com os diversos públicos da 
Associação. 

Pela segunda vez, foi realizada uma 
campanha de captação de recursos 
online “Doe DOIS reais para a Apabb”, 
que contou com a divulgação e mobili-
zação de diversos parceiros da Apabb, 
dos associados e equipes dos Núcleos 
Regionais.

Dança na Apabb RN. 
Maio de 2015
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Campanhas
 “Doe DOIS reais para a Apabb”

“De grão em grão, a galinha enche o 
papo”

Adágio popular

A doação de “pequenos valores” é um 
tipo de captação de recursos baseado na 
economia colaborativa, que permite 
doações por meio de campanhas de finan-
ciamento coletivo (crowdfunding) reali-
zadas virtualmente para o fomento das 
atividades sociais.
A campanha “Doe DOIS reais para a 
Apabb” procurou engajar possíveis 
doadores, sensibilizados com a causa da 
pessoa com deficiência e confiantes no 
trabalho e na missão da Apabb, mas que 
não querem ser associados fixos.
Em 2015,  na segunda edição da 
c a m p a n h a ,  f o r a m  a r r e c a d a d o s 
R$ 14.005,21, com um tíquete médio de 
R$ 20,00. A tendência é que esse tipo de 
captação conquiste mais espaço e 
envolva mais pessoas. Em 2016, a 
campanha acontecerá novamente no 
mês de novembro, e o objetivo é dobrar 
o valor arrecado em 2015.

Novidades de 2015
“A gente não faz amigos, reconhece-os”

Vinicius de Moraes

Em 2015, foi criado o Setor de 
Relacionamento com os AMIGOS DA 
Apabb para, em parceria com a área de 
Comunicação, criar e consolidar uma 
cultura de AGRADECER cada colabora-
dor, doador, associado, parceiro, volun-
tários que ajudam a Associação no 
cumprimento de sua missão. Também 
foram implantadas iniciativas para 
fidelizar e reter associados de todo 
Brasil, prestar contas das realizações da 
Entidade, convidar para eventos, ouvir 
críticas e sugestões, atualizar cadastro e 
fazer a informação chegar a cada 
“Amigo da Apabb”. A meta é criar novas 
ferramentas e rotinas que ajudem a 
fortalecer vínculos e sejam efetivas na 
prestação de contas, no reconheci-
mento a cada “Amigo da Apabb”, a 
quem devemos – sempre – um MUITO 
OBRIGADO!



“Muito obrigada, Apabb. Vocês são os meus maiores presentes neste ano. Antes 

eu era muito sozinha, treinava sem ninguém e passeava só. Sentia muita falta de 

ter amigos e, com vocês, eu consegui. Muito obrigada por me acolherem!” 

Lorena de Oliveira Koening, de 33 anos, que tem deficiência física e frequenta a Apabb PR
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Apabb unificada
“Sonho que se sonha só

É só um sonho que se sonha só

Mas sonho que se sonha junto é realidade”

Raul Seixas

No início, surgiu um forte desejo de ver e 
sentir o mar.

Apesar de possuir imensas belezas naturais, 
Goiás não tem praia; e na fase de planeja-
mento do ENFA, a Equipe do Núcleo e as 
famílias começaram a sonhar com a brisa 
marinha, a areia, as brincadeiras aquáticas, 
luau na praia. Quantas delícias! Mas como 
organizar toda a logística necessária?

O trabalho de organização do ENFA 
começou onze meses antes da data progra-
mada para o evento e exigiu uma força-
tarefa que conseguisse arrecadar os 
recursos necessários, além de pensar no 
deslocamento – por terra e ar – de pessoas 
com vários tipos de deficiência, na acessibi-
lidade e nas condições de segurança do local 
do Encontro. O lugar escolhido foi o SESC 
Bertioga/SP, que tem uma estrutura prepa-
rada para receber e acolher pessoas com 
deficiência.

Desafio aceito! Local escolhido, famílias 
engajadas e muito ânimo. Mas por que não 
envolver o NR DF e realizar um Encontro 
unificado? 

Quando o Núcleo DF entrou no circuito, foi 
retomado um processo que já aconteceu na 
Apabb em outras oportunidades, a atuação 
em Rede de diversos Núcleos Regionais, que 
propicia uma grande troca de experiências 
entre as famílias e os próprios profissionais 
da Associação.

Porém, como organizar tudo a distância, se o 
Encontro seria em São Paulo? Simples (!): 
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engajar o Núcleo SP, que se colocou à dispo-
sição para apoiar esse ENFA tão especial. 
Assim, goianos, brasilienses e paulistas 
engajaram-se em um trabalho de equipe que 
– ao final – recebeu muitos elogios.

Foram cinco dias de programação intensa. O 
SESC Bertioga é muito grande, tem acesso à 
praia, parque aquático, ginásio de esporte, 
campo de futebol, circuito de caminhada e 
corrida, lago, pesca esportiva, centro de 
educação ambiental, sala de jogos e outros. 
O local foi bem explorado pelas famílias, que 
ocuparam espaços diferentes ao longo da 
semana.

De todas as atividades, a mais emocionante 
foi a prática de stand up paddle no lago. A 
maior parte dos usuários participou, e as 
famílias ficaram muito emocionadas ao vê-
los se saindo tão bem em uma atividade que 
pode intimidar – até mesmo – pessoas sem 
deficiência. Os familiares também ficaram 
com os dias ocupados. Além de desfrutar dos 
eventos de lazer, participaram de rodas de 
conversa para a troca de experiências e de 
uma oficina de customização de camisetas.

Ao final, a avaliação é que o processo foi 
muito válido, porque foi motivo de cresci-
mento individual e coletivo, e contribuiu 
para fortalecer na equipe e nas famílias o 
valor do trabalho em grupo e estreitar os 
laços entre todos. Para a Apabb, essa 
experiência conseguiu gerar mais confiança 
para as famílias, aumentar o vínculo delas 
com os profissionais da Associação e a confi-
ança no potencial de seus filhos.

No total, participaram 19 famílias de GO, 11 
do DF, uma de SP e uma da BA.

(Texto baseado em depoimentos das supervisoras dos Núcleos 

Goiás e Distrito Federal)

ENFA II – Encontro de Famílias de GO, DF e SP



“A vida em cada um. Iguais e/ou diferentes” 

Slogan do ENFA II do RS e PR

Lá no Sul, em pleno inverno, aconteceu o Encontro de Famílias (ENFA II) dos Núcleos Rio 
Grande do Sul e Paraná.

Apesar de serem próximos geograficamente, foi a primeira vez que esses dois Núcleos reali-
zaram uma aventura desse porte, que exigiu muito empenho dos profissionais envolvidos, 
confiança das famílias, e vontade de passar frio na alta estação do inverno de Canela e 
Gramado.

O esforço em conjunto dos dois Núcleos foi fundamental para superar diversos desafios, como a 
escolha de um local confortável, bem aquecido e adequado para alimentação e hospedagem, 
acessibilidade nos eventos e passeios, e o transporte aéreo e terrestre. A programação começou 
na cidade de Porto Alegre e prosseguiu nos parques temáticos da Serra Gaúcha. 

O objetivo era provocar a interação das famílias participantes, trocar experiências, conhecer 
pessoas novas, discutir temas e dificuldades comuns, fortalecer a confiança no Projeto e nos 
profissionais e oferecer momentos de prazer às famílias em um ambiente diferente. 

As famílias do Núcleo Paraná tiveram um divertimento extra, pois, além dos passeios e da 
programação comum, muitos fizeram uma viagem aérea pela primeira vez. 

Participaram do evento 44 pessoas, incluindo famílias e profissionais do Paraná e Rio Grande 
do Sul. 

(Texto baseado em depoimentos da supervisora do Núcleo Paraná)

 

“Não importa de onde eu venho; na Apabb quero estar junto e misturado”. 

Slogan do ENFA II de GO, DF e SP
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ENFA II – Encontro de Famílias do RS e PR

ENFA II – Encontro de Famílias do RS e PRENFA II – Encontro de Famílias de GO, DF e SP



 “Graças à Apabb, minha filha comemo-

rou seu aniversário de uma forma muito 

especial: assistindo ao espetáculo do 

circo de Marcos Frota. Foi uma manhã 

maravilhosa e cheia de emoção, onde 

pude celebrar com meus dois filhos”.

Maria Vitória das Mercês Freitas é mãe de dois 

filhos, que frequentam a Apabb PE: Elaine Freitas 

de Oliveira, de 35 anos, que tem microcefalia e 

paralisia cerebral, e de Victor Hugo Freitas de 

Oliveira, de 31 anos, que tem deficiência 

intelectual
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“Voluntários não são pagos não 
porque não tenham valor, mas 

porque são impagáveis”

Sherry Anderson

Todo voluntário é um AMADOR.

Segundo o dicionário, AMADOR é a 

qualidade de quem ama, de quem 

cultiva qualquer atividade por prazer 

e não por profissão; é curioso e entusi-

asta. Alguém que tem uma dimensão 

autônoma com o trabalho.

A Apabb precisa muito desses 

“amadores”, os voluntários. Pessoas 

que doam seu tempo, energia, alegria, 

carinho, conhecimento e habilidades, 

pelo simples prazer de ajudar e por 

quererem fazer do mundo um lugar 

melhor para todos.

Em 2015, a Apabb teve a honra de 

receber amigos engajados na luta por 

uma sociedade mais justa, solidária e 

inclusiva. A cada um desses “amado-

res”, que colocam amor em tudo o que 

fazem, MUITO OBRIGADO.

Voluntários
Apabb

Bahia: Açucena Pio Loureiro, Epami-
nondas Souza Lopes, Íris Carvalho 
Silva, Leilane Santos da Silva, Licia 
Maria Quintas Rodamilans, Maria das 
Candeias do Nascimento, Maria Jose 
Santos de Santana, Nelcy Piaggio 
Oliveira Freitas, Rosália Santana 
Rebouças, Sérgio Santana da Concei-
ção, Silvana Aparecida Correa da Silva 
e Zaki Chagouri Ocke.

Ceará: Ana Cristina de Sousa, Ana 
Lêda Tôrres de Mesquita, Anderson 
Souza Albino, Bruno Nascimento de 
Andrade, Francisco Silvino Gomes da 
Silva, Irenilde Dantas Guedes, Jean 
Bandeira Pinheiro, Matheus Scotto 
Sbrana, Renato Ribeiro de Oliveira, 
Roberta Oliveira Costa e Tercia 
Morgana Soares Costa.

Distrito Federal: Oldemar Barbosa, 
Francisco Djalma Oliveira, Célia Maria 
Teixeira Neves e Vânia Maria da Costa 
Souza.

“Voluntários não são pagos não 
porque não tenham valor, mas 

porque são impagáveis”

Sherry Anderson

Todo voluntário é um AMADOR.

Segundo o dicionário, AMADOR é a 

qualidade de quem ama, de quem 

cultiva qualquer atividade por prazer 

e não por profissão; é curioso e entusi-

asta. Alguém que tem uma dimensão 

autônoma com o trabalho.

A Apabb precisa muito desses 

“amadores”, os voluntários. Pessoas 

que doam seu tempo, energia, alegria, 

carinho, conhecimento e habilidades, 

pelo simples prazer de ajudar e por 

quererem fazer do mundo um lugar 

melhor para todos.

Em 2015, a Apabb teve a honra de 

receber amigos engajados na luta por 

uma sociedade mais justa, solidária e 

inclusiva. A cada um desses “amado-

res”, que colocam amor em tudo o que 

fazem, MUITO OBRIGADO.
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Talita Ferreira Serafim, usuária da Apabb SP



Espírito Santo: Arilda Teixeira; DJ 
Carlos Alberto, Christóvão Colombo, 
Mário Jorge Carrozzino Corrêa, Hid 
Saib; Mariana Mathias, Rafael Braga e 
Rayanne Braido.

Goiás: Eduardo Marra, Fernanda 
Rodrigues Vieira, Jessica Costa e Silva, 
Jordana Costa e Silva, José Carlos 
Monteiro Rodarte, Leonardo Fontana, 
Michelle Rodrigues, Priscilla Antunes 
Vieira, Sandra Marques Cruz, Viviane 
Helena Pacífico Monteiro e Wesley 
Alexandrino.

Minas Gerais: Carlos Eduardo Motta 
de Souza Andrade, Daisy Dias Lopes, 
Dr. Eduardo Morais, Evandro Gomide, 
João Gimenez e Lecir Andréia Martins 
Magalhães.

Paraná: Amigos e voluntários do 
hospital de clinicas (HC), Anselmo 
Franco, Antonio de Araujo, Cristiano 
Prestes, Deciola Ribeiro, Elza Meira 
dos Santos, Felipe Basso, Karine Rodri-
gues ,  Mara Tadini ,  Margherite 
Dalmarco, Maria Dolores Bortolanza, 
Nadir Borba Kricheldorf, Rafael 
Estevam Reis, Rosinéia Diana Balbino, 
Sandra Brandão,  Tânia Marcia 
Augusto Bueno, Tatielle Brittes, 
Valdemar Antonio Dolny, Vera Maria 
Penteado dos Santos e Waldemar 
Torri.

Pernambuco: Bruno Campos de 
Souza, Carlos Alfredo Melo, Cristiane 
dos Santos José, Gerleide Monteiro da 
Silva, Irce Falcao, Luzinete do Monte 
Gomes, Maria de Fátima Pereira 
Morais e Roberto Paulo do Vale Tiné.

Rio de Janeiro: Athos Santos Farinhas, 
Lucia Zacheu, Marlene Martins de 
Souza, Nives Porto Correa, Sebastião 
da Silva Zacheu e Thereza Christina 
Queiroz dos Santos.

Rio Grande do Norte: Carlos Alberto 
Melo, Clécia Maria de Brito Cortez, 
Corina Maria Rocha de Carvalho, 
Darcy Batista França, Edu Silvestre de 
Albuquerque, Graça de Fátima Saraiva 
Silva, Maria Cleide da Silva, Olavo 
Silva Macedo Neto e Verônica Paula 
Silva Nunes da Rocha.

Rio Grande do Sul: Andrea Paula dos 
Santos Lara, Carlos Gilberto Marcant, 
Claudine Von Saltiél, Karinne Melo 
Santiago e Pedro Leonardo da Luz 
Loss.

Santa Catarina: Airton Ferreira da 
Silva, Anselmo Martins, Francisco 
Aparecido Luiz, Gilney da Cruz 
Barbosa, Inivaldo Pereira, Jandir da 
Rosa, Jaqueline Fallgatter, João 
Leopoldo Petry, João Luís Souza 
Magnanti, José Luiz Monteiro Mattos, 
Marcia Gomes, Mariana de Souza 
Barreto, Paulo Roberto Witoslawski, 
Rafael  Barboza Lopes,  Rodrigo 
Tramonte, Thais Dal Ponte Closs, Thaís 
Virgínia Rigo Loch e Vilson de França 
Góes.

São Paulo: Abigail Faria Delgado, 
Antonio Arteqüilino da Silva Neto, 
Adelmo Vianna Gomes, Berenice 
Souza, Cesar B. Maier, Douglas 
Carvalho Pereira, Izaura Maria Novais 
D. Vita, Jhonantan da Silva Bispo, José 
Alberto Gouvêa de Freitas, Jonas 
Pacheco, Márcia Gurgel Leme da Silva, 
Marco Aurélio Teixeira Fernandes, 
Maria Lúcia Colino, Nilza Maria 
Ribeiro, Rose Mary Wilmers Manço, 
Sandra Regina de Miranda e Virgílio 
Sampaio Machado.

Sergipe: Izelilde Oliveira Santos, José 
Santana Filho e Lealdo Andrade 
Santos.

MUITO OBRIGADO!
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“Como pai de um participante do Projeto de Esportes da Apabb RJ há três 

anos, quero falar sobre os benefícios que essas atividades proporcionam 

ao meu filho e aos demais participantes. Nestes anos, tenho observado o 

crescimento e as modificações no comportamento deste grupo, além da 

qualidade de vida conquistada e da socialização. São vários os exemplos. 

No meu filho em especial, observei o desejo de melhorar suas metas nas 

competições, na vida social, no TOC, notei o prazer em participar do proje-

to e o carinho pelos amigos que fez. Gostaria de registrar que o sucesso 

que vi no meu filho e nos demais usuários tem a ver com a dedicação e o 

comprometimento que a equipe tem com os participantes, cuidando de 

cada um de acordo com as suas necessidades. Parabéns pelo belo traba-

lho”.

Luis Alberto Baptista Ferreira é pai de Fabiano Luis Ferreira, de 34 anos, que tem 

múltiplas deficiências e frequenta a Apabb RJ
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“A memória guardará o que valer a 
pena. A memória sabe de mim mais que 

eu; e ela não perde o que merece ser 
salvo”

Eduardo Galeano

Apabb e movimento em defesa das 
pessoas com deficiência perdem um 
amigo

No ano em que o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência foi aprovado, o Brasil 

perdeu um militante e ativista histórico 

da luta da pessoa com deficiência no 

País. Messias Tavares de Souza faleceu 

em 2 de junho de 2015, no Recife (PE).

Messias foi um dos precursores da luta 

do movimento da pessoa com deficiência 

no Brasil e seu nome está gravado no 

Memorial da Inclusão, em São Paulo, 

com outras grandes personalidades que 

fizeram parte da história dessa causa. 

Tetraplégico, após um acidente de mergulho em 1974 na cidade de Natal, 

participava do movimento das pessoas com deficiência desde 1980.

Dentre muitas atividades, representou a região Nordeste na Coalizão Nacional de 

Entidades de Deficientes, coordenou a Organização Nacional de Entidades de 

Deficientes Físicos (ONEDEF), organizou o 1º Congresso Brasileiro das Pessoas 

Deficientes, realizado em 1981, em Recife, e teve a honra de fazer a defesa, na 

Assembleia Nacional Constituinte, em setembro de 1987, da emenda popular para 

garantir os direitos das pessoas com deficiência.

Messias era funcionário aposentado do Banco do Brasil, foi um dos fundadores do 

Núcleo Regional da Apabb em Pernambuco, onde exerceu os cargos de delegado 

regional e diretor da Associação (2001-2005), e representou a Apabb no Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) em dois mandatos. 

Enquanto teve forças e saúde, sempre foi um associado atuante. Foi casado com 

Marly Batista de Araújo Tavares, que também foi ativista pelos direitos das PcD.

A Apabb é grata pelo privilégio de contar com a presença de Messias em sua 

história, por tudo o que fez pelas pessoas com deficiência e suas famílias e deseja 

que a lembrança desse grande homem continue inspirando todos a continuarem 

nesta luta. Como bem disse Galeano, a memória “não perde o que merece ser 

salvo”.

MUITO OBRIGADO, MESSIAS!

Homenagem
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“O meu sentimento com relação à Apabb não poderia ser 

outro além de GRATIDÃO, pois para os meus filhos a 

Apabb é uma segunda casa, um porto seguro. É um local 

em que eles são muito bem assistidos e eu também. A equi-

pe é bastante capacitada para auxiliar os usuários e suas 

famílias. Tenho dois filhos com deficiência e ambos 

foram muito bem acolhidos, um frequenta o Centro de 

Convivência e os demais projetos oferecidos e o outro, 

que foi recebido para um trabalho voluntário na área 

administrativa, foi encaminhado em 2015 a uma vaga de 

emprego e está há quase um ano trabalhando como auxi-

liar administrativo em uma construtora. A nossa satisfa-

ção é muito grande”.

Maria do Socorro Barros é mãe de Daniel Lawrence de Barros Dantas, 

de 26 anos, que tem síndrome de Down, e de Diêgo Lennin de Barros 

Dantas, de 29 anos, que tem síndrome de Asperger e ambos 

frequentam a Apabb RN



“No meio do caminho tinha uma pedra. 
Tinha uma pedra no meio do caminho”

Carlos Drummond de Andrade

Ao longo de seus 28 anos de história, a Apabb 
aprendeu a construir, fortalecer e valorizar 
vínculos com seus parceiros e apoiadores. É uma 
relação delicada de muita cumplicidade, troca e 
confiança mútua. É fundamental registrar a 
enorme GRATIDÃO que a Apabb tem por todas as 
pessoas, empresas e entidades que ajudaram – ao 
longo de 2015 – a tirar as pedras do caminho da 
Associação. Sem esse apoio, o trabalho da 
Associação seria quase impossível.

A seguir, publicamos a lista de parceiros 
nacionais e regionais em 2015.

NACIONAL
Banco do Brasil e coligadas:

Vice-Presidência de Distribuição de Varejo e 
Gestão de Pessoas
Diretoria de Distribuição São Paulo (Disap)
Diretoria de Estratégia da Marca (Direm)
Diretoria de Gestão de Pessoas (Dipes)
Diretoria de Relações com Funcionários e 
Entidades Patrocinadas (Diref)
BB Seguridade Participações S.A.
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Diretoria de Tecnologia/Disec/CENOP - Centro 
de Apoio aos Negócios e Operações
Disec/CESIN - Centros de Serviços de 
Infraestrutura
Disec/CESUP - Centro de Suprimentos e 
Serviços
Gerência Regional de Pessoas – Rede Gepes
Grupo Segurador BB e MAPFRE

Superintendências Estaduais de Varejo e 
Governo
Unidade Negócios Sociais e Desenvolvimento
Sustentável – UNS
Unidade de Serviços em Infraestrutura (USI)
Unidade Operações (UOP)

Aguaboa – Águas de Santa Lúcia Eirelli EPP
Associação Atlética Banco do Brasil – AABB SP
Associação Brasileira de Emprego Apoiado (ABEA)
Associação dos Aposentados e Funcionários do 
Banco do Brasil (AAFBB)
Associação Nacional dos Funcionários do Banco do 
Brasil (ANABB)
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 
Brasil (CASSI)
Confederação Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf)
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito (Contec)
Conselhos de Usuários da CASSI
Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Funcionários de Instituições 
Financeiras Públicas Federais Ltda.
Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania 
de SP (Central de Atenção ao Egresso e Família)
Companhia Brasileira de Serviços de Marketing 
(CBSM)
Federação Nacional das AABB (Fenabb)
Gráfica dos Bancários (Bangraf)
Instituto Cooperforte
Instituto de Tecnologia Social do Brasil (ITS Brasil)
Márcio Baraldi – cartunista
Sindicato dos Bancários de Brasília
Sindicato dos Bancários e Financiários de São 
Paulo, Osasco e Região
Special Olympics Brasil
União Nacional dos Acionistas Minoritários do 
Banco do Brasil (UNAMIBB)

Bahia
ACF Engenharia
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 
Salvador
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Gestão de Pessoas
Diretoria de Distribuição São Paulo (Disap)
Diretoria de Estratégia da Marca (Direm)
Diretoria de Gestão de Pessoas (Dipes)
Diretoria de Relações com Funcionários e 
Entidades Patrocinadas (Diref)
BB Seguridade Participações S.A.
Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Diretoria de Tecnologia/Disec/CENOP - Centro 
de Apoio aos Negócios e Operações
Disec/CESIN - Centros de Serviços de 
Infraestrutura
Disec/CESUP - Centro de Suprimentos e 
Serviços
Gerência Regional de Pessoas – Rede Gepes
Grupo Segurador BB e MAPFRE

Parceiros
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Associação Cultural e Esportiva Braskem (ACEB)
Banda Matozzo
Caixa Cultural
Chalé Refeições
Clube Naval Cabana da Barra – Marinha do Brasil
Colégio Nossa Senhora da Conceição
Comitê para Democratização da Informática (CDI)
Faculdade Ruy Barbosa
Firmino de Itapoan – Cantor
Hospital da Bahia
Lojas Guaibim – Administração
Lojas Renner – Unidades do Shopping Barra e 
Shopping Iguatemi
Márcio Bahia – Cantor
Massa Alimentação e Serviços S.A.
Memorial Casa do Rio Vermelho
On-Line Gestão de Pessoas
Rede WellPark Estacionamentos – Unidade Itaigara
Sheraton da Bahia Hotel
Souza e Filhos e Terceirização de Serviços
Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Trio Forró Dendê – Sanfoneiro Val Rios
UCI Orient Cinemas – Unidade Shopping Barra
UNIESP – Faculdade Vasco da Gama/FGV 
Universidade Católica do Salvador (UCSAL)
Walmart Brasil – Centro de distribuição
Yatch Club da Bahia

Ceará
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 
Fortaleza
Associação Casa de Afonso e Maria (ACAM)
Associação Cristã de Assistência (ACASO)
Associação Fortaleza Azul (FAZ)
Associação Fortaleza Down
Associação Pintando o Sete Azul
CIRM – Centro Integrado de Reabilitação de 
Maracanaú
Clube do Banco do Nordeste do Brasil (BNB Clube)
Clube Recreativo dos Subtenentes e sargentos do 
Exército (CRESSE)
Escola Especializada Espaço Terapêutico 
Faculdade Fametro Fortaleza
Faculdade de Tecnologia do Nordeste (FATENE)
Faculdade de Fortaleza (FAFOR)
Faculdade Estácio FIC
Fundação Casa da Esperança – Apoio para pessoas 
com autismo
Fundação Projeto Diferente – Autismo & Realidade
Instituto de Educação Portal (IEP)
Instituto de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura 
(INESPEC)
Parque Ambiental Ecopoint
Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Distrito Federal
Associação Educação-Esporte dos Portadores de 
Necessidades Educativas Especiais & Amigos 
(AEEP-DF)
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Brasília
BB Turismo (BBtur)
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Centro de Estudos Supletivos Asa Sul (CESAS)
Federação Brasiliense de Vela Adaptada
Programa Providência de Elevação da Renda 
Familiar
Sindicato dos Bancários de Brasília

Espírito Santo
Associação Capixaba contra o Câncer Infantil 
(ACACCI)
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) Vitória
Associação do Pessoal Caixa Econômica Federal 
(APCEF/ES)
Associação de Pais e Amigos Vitória Down
Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito 
Santo (AMAES)
Biblioteca Pública do Espírito Santo

Brigaderia Vitória
Café Caramelo
Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito 
Santo (CREFES)
Centro de Referência para Pessoas com Deficiência 
(CRPD)
Companhia de Transportes Urbanos da Grande 
Vitória (CETURB)
Defensoria Pública Estadual
Escola Arquitetura da Dança
Faculdade Multivix 
Floricultura Sempre Verde
Foto ao Vivo – Fotografia profissional
Fjordland – Cavalgada ecológica
Guarapousada
Hid Saib – Fotógrafo
Hortifruti Praia do Suá
Instituto Braille
José Neto Promoções e Eventos
Parque Botânico da Vale
Petrobras
Procuradoria Regional do Trabalho – 17ª Região
Rádio América AM/FM
Rádio Litoral FM
Ratimbum Produções de Arte
Restaurante Casa da Bica
Restaurante Corisco
Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 
Vitória (SEMAS)
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(SENAC) Vitória
Serviço Social do Comércio (SESC) Guarapari
Subsecretaria da Pessoa com Deficiência de Vila 
Velha
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Vitória Apart Hospital
WR Transportes e Locações

Goiás
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 
Goiânia
Associação dos Funcionários Aposentados e 
Pensionistas do Banco do Brasil (AFAGO)
Associação Servos de Deus (ASD)
Aura Propaganda
Clube de Engenharia de Goiânia
Comitê de Cidadania dos Funcionários do Banco 
do Brasil
Estúdio Lucas Jácomo
Instituto Viva Cidadania
SESC Goiás
SESC Bertioga/SP
Shopping Flamboyant
Studio Bar
Teatro Carlos Moreira

Minas Gerais
Academia Alta Energia
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Belo 
Horizonte
Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) 
de Belo Horizonte
Buffet Eliene
C&A Modas – Unidade Rua dos Goitacazes 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL)
Distribuidora Triângulo
Ecoa da Rua da Bahia e da agência Guarani do 
Banco do Brasil
Escola Municipal Maria Modesto Cravo 
Eustáquio Guglielmelli – Diretor Regional de Minas 
Gerais da ANABB
Grupo de Capoeira Ginga 
Grupo Teresa – Samba de Raiz
Instituto Metodista Izabela Hendrix
Lojas Renner – Unidade Boulevard Shopping 
Matheus Fraiha de Souza Coelho – Diretor 
Regional de Minas Gerais da ANABB 
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Sociedade Recreativa Palmeiras
Universidade de Dança de Salão Delano
Villa Real Pampulha Eventos

Pernambuco
Agência do Trabalho – Recife Antigo (PE)
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Recife
Associação Cultural e Assistencial dos Artistas de 
Pernambuco (ACAAPE)
Associação de Pais e Amigos de Pessoas com 
Síndrome de Down (ASPAD)
Associação Pernambucana de Cegos (APEC)
Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE)
Associação Novo Rumo de Recife (PE)
Bloco carnavalesco Me Segura senão Eu Caio
Bloco de Carnaval BB na Folia
Catamaran Tours Recife (PE)
CELL Móveis (PE)
Central Geral do Dízimo – Instituto Pró-Vida
Centro de Integração Empresa Escola de 
Pernambuco (CIEE PE)
Centro Universitário Maurício de Nassau 
(UNINASSAU)
Circuito Vôlei de Praia Banco do Brasil
Clube do Sindicato dos Bancários de Pernambuco
Clube Português do Recife
Concessionária Pedragon Autos Chevrolet – 
Unidade Avenida Rui Barbosa/Recife
Divisão da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do 
Recife 
Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (FUNDARPE)
Fundação Fé e Alegria (PE)
Grupo Carrefour de Recife (PE)
Grupo Força da Capoeira / Jaboatão dos 
Guararapes (PE)
Hotel Amoáras – Maria Farinha (PE)
Inclui PE – O site da pessoa com deficiência em 
Pernambuco
Jornal Folha de Pernambuco
Marcos Frota Circo Show
Mr. Cabelu's
Museu Paço do Frevo
Museu do Tubarão – Recife
Núcleo de Educação Física e Desporto (NEFD) 
/Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Pousada dos Jangadeiros – Maragogi (AL) 
Programa de Iniciação no Desporto Especial (PRO-
NIDE)
Rede Feminina de Combate ao Câncer de 
Pernambuco
Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura 
Cidade do Recife
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos – Recife (PE)
Secretaria de Esporte do Recife
Secretaria de Saúde do Recife
Secretária de Turismo e Lazer do Recife
Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de 
Pernambuco
Secretaria Executiva de Esporte e Lazer e 
Secretaria Municipal de Políticas Sociais 
Integradas de Jaboatão dos Guararapes (PE) 
Soll – Serviços, obras e locações
Superintendência Estadual de Apoio a Pessoa com 
Deficiência (SEAD)
Supermercado Extrabom 
SW Distribuidora Ltda.
t-access – Testes e acessibilidade
Transforma Recife – Plataforma virtual de 
voluntários 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Vara de Execução de Penas Alternativas (VEPA)

Paraná
AMBEV – Bebidas 
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 
Curitiba
Associação Brasileira da Síndrome de Williams 

(ABSW)
Associação Reviver Down 
Associação São Franciscana de Educação ao 
Cidadão Especial AFECE)  (
Beto Carrero World
Bigarella Serviços de Postagens Ltda.
CCF Produções Artísticas SPE Ltda.
Centro de Natação Gowill
Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Paraná (CENEP)
Centro de Psicopedagogia – Mara Tadini 
Centro de Treinamento Leandro Silva
Centro Regional de Atendimento Integrado ao 
Deficiente (CRAID)
CINE – Distribuidora de Bebidas São José dos 
Pinhais 
Cineplus – Produções Artísticas e Cinema Ltda. 
Comunidade Cristã de Teoterapia Integral (CENTI) 
Curitiba Master Hall – Casa de shows
Escola Especializada Primavera
Faculdades Integradas Norte do Paraná (UNOPAR)
Fundação de Ação Social (faz) da Cidade de 
Curitiba 
Instituto Gerar – Unidade Curitiba
Instituto Pro-Ser – Promoções de assistência à vida
Kamigrid Assessoria Empresarial Ltda.
Kravetz Transportes Rodoviários
Mata Atlântica Aventura – Hotel fazenda e 
ecoturismo
Morengão – Comércio de manufaturados Ltda.
Pizza Hut – Unidade Cabral
Prefeitura Municipal de Curitiba
PRIME Produções & Eventos 
Rede Mercosul de Telecomunicações (RIC TV) 
Curitiba
Secretaria de Esporte e Lazer do Município de 
Curitiba (SMELJ)
Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Município de Curitiba
Serra Verde Transportes
Seven Produções Artísticas
Sul Center Modas Fashion – Unidades de Curitiba
UCI Cinemas – Unidade Estação 
Victoria Villa Shows
WR Fernandes Apoio Assistencial a Adultos com 
Deficiência – Casa de Apoio 

Rio de Janeiro
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) São 
Francisco/Niterói
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Tijuca
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) Niterói
Athos Escola Especial
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) – 
Itamar Franco 
Comitê CARJ – Ação Solidária Apoiando o Ser 
Humano
Cooperativa de Trabalho de Conservação e 
Restauro
Curso José de Anchieta
Emprol RH 
Escola Nacional de Circo (ENC)
Grupo Trigo:

Domino's Pizza – Unidade bairro do Flamengo
Koni Store – Unidades Centro, Humaitá, 
Botafogo e Tijuca
Spoleto – Unidades Centro e bairro Humaitá

Instituição Pedagógica de Estimulação (IPE)
Instituto Brasileiro de Direitos da Pessoa com 
Deficiência (IBDD)
Olimpede – Prefeitura de Volta Redonda
ONG Argilando – Responsabilidade social 
Ordens dos Advogados do Brasil (OAB/RJ) – 
Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência
Projetos Sociais Mangueira – Jogos Olímpicos
Restaurante Espaço Miranda
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Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência 
da Cidade do Rio de Janeiro (SMPD)
Sítio Lec Bec
Sociedade Beneficente Anchieta (SBA)
Sólazer – O clube dos excepcionais do RJ
Special Olympics Brasil

Rio Grande do Norte
A2 Academia de Dança de Salão
Abracadabra Fantasias
Academia Aquarius Fitness
Artec Informática
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Norte 
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Natal
Associação dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil no Rio Grande do Norte (AFABB) 
Natal
Associação dos Professores da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (APURN) 
Associação dos Servidores da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte (ASSEJUF/RN)
Associação Síndrome de Down do Rio Grande do 
Norte
Base Aérea de Natal (Ministério da Aeronáutica) 
BEC Engenharia Ltda.
Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio 
Grande do Norte (CAERN) 
Cristiano Frois e Banda
Daluzinha Avlis – Contadora de histórias 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) – 
Campus Cidade Alta
IOLLA Boutique
Justiça Federal do Rio Grande do Norte
KLP Turismo
Litoral Coquetéis
Olavo Computação
Oliveira e Forró Arrastado
Opus Gestão de Entretenimentos Ltda. – Teatro 
Riachuelo
Parque das Dunas de Natal
Proshow – Som e luz
S Design Acessórios 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do 
RN (SENAI) – Unidade Clóvis Motta
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
Departamento de Farmácia

Rio Grande do Sul
AFG SOM Festas e Eventos
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Porto 
Alegre 
Associação dos Funcionários Aposentados do 
Banco do Brasil (AFABB-RS)
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de 
Porto Alegre (CPOR)
Dr. Renato Von Muhlen – Advogados Associados 
S.A.
EMH Tur – Empresa de Turismo e Eventos 
Grêmio Náutico União
Lagoa Azul Sociedade de Natação Ltda.
Mundo D'Água Escola de Natação
Souza Piber S.A.

Santa Catarina
Academia I Can Gym
Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina (ALESC)
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 
Coqueiros 
Associação de Funcionários Aposentados e 
Pensionistas do Banco do Brasil (AFABB) SC
Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) 
Florianópolis 
Bom Bini Doces
Carioca Calçados
Centrais de Abastecimento do Estado de Santa 
Catarina (CEASA)
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da 

UDESC (CEFID)
Centro de Integração Empresa-Escola de Santa 
Catarina (CIEE/SC)
Doce Vida Assessoria Nutricional
Figueirense Futebol Clube
Fundação Catarinense de Educação Especial 
(FCEE)
Fundação Municipal de Esporte e Lazer de São 
José/SC
Hotel SESC Blumenau 
Instituto Federal Santa Catarina (IFSC)
Instituto Guga Kuerten (IGK)
Jornal Forquilhinhas
Jornal Hora de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de São José
Tractebel Energia
Tractyon Sport
Tupperware
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

São Paulo
Academia Runner Mooca
Associação dos Aposentados e Funcionários do 
Banco do Brasil (AAFBB) SP
Aguaboa – Distribuidora de Água Natural
Associação Atlética Banco do Brasil (ABBB) São 
Paulo
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)
Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do 
Nascimento (CEE Pelezão) da Prefeitura do 
Município de São Paulo (PMSP)
Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos 
(CIEJA) – Unidades Campo Limpo, Itaquera e 
Santana/Tucuruvi da Prefeitura do Município de 
São Paulo (PMSP) 
Centro Universitário Sant'Anna
Comitê Verbo Divino dos Funcionários do Banco 
do Brasil
Esporte Clube Corinthians Paulista
Laramara – Associação Brasileira de Assistência à 
Pessoa com Deficiência Visual
Satélite Esporte Clube dos Funcionários do Banco 
do Brasil
SEGASP – Corretora de seguros
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, 
Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura do 
Município de São Paulo (PMSP)
Sindicato dos Bancários e Financiários de São 
Paulo, Osasco e Região 

Sergipe
Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 
Aracaju 
Blosson Ville – Perfumes e cosméticos
Cotinguiba Esporte Clube
Festa Fácil – Doceria
Federação do Comércio do Estado de Sergipe – 
Fecomércio/SE 
Milla Distribuidora Ltda. – Lentes ópticas
MultÓtica – Ótica
Odonto & Cia – Clínica odontológica
Via Bella – Moda feminina
Viação Vitória
Viação Progresso
Visão de Águia – Laboratório de lentes
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“ M U I TO  O B R I G A DA .  Ag ra d e ç o 

muitíssimo o empenho de todos para 

proporcionar aos nossos filhos um 

passeio/acampamento de qualidade. 

Vocês são especiais por disporem de 

seu tempo e trabalho para uma 

clientela diferenciada e discriminada. 

Continuem sempre com esse excelente 

trabalho, pois é disso que precisamos 

para podermos proporcionar mais 

qualidade de vida aos nossos filhos”.

Andréia da Silva Braga é mãe de Murilo Braga 

Kliar, de 18 anos, autista, que frequenta a 

Apabb RS



“Os conselhos de direitos, também denomi-
nados conselhos de políticas públicas ou 
conselhos gestores de políticas setoriais, são 
órgãos colegiados, permanentes e deliberati-
vos, incumbidos, de modo geral, da formula-
ção, supervisão e da avaliação das políticas 
públicas, em âmbito federal, estadual e muni-
cipal”.

Definição extraída do artigo “Conselhos de Direitos e 

Formulação de Políticas Públicas”, de Patrícia Helena 

Massa Arzabe, doutoranda na Faculdade de Direito da 

USP e procuradora do Estado de São Paulo.

Em 2015, a Apabb atuou em 68 órgãos 
de representação social – nas esferas 
municipal, estadual e federal – e, pelo 
12º ano consecutivo, ocupou assento no 
Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (CONADE), 
r e p r e s e n t a n d o  o  s e g m e n t o  d a 
deficiência múltipla¹, onde participou 
das  discussões que  culminaram na 
construção da Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI), sancionada em 6 de julho de 2015.

“Participar de Conselhos de Direitos e 
ainda ter assento neles, com direito a voz 
e VOTO, traz à Instituição um cresci-
mento e amadurecimento de todos 
aqueles que a compõem: associados, 
voluntários, funcionários, delegados, 
diretores e a própria comunidade que 
usufrui dos serviços. É na construção das 

A importância de participar
dos Conselhos de Direitos

Espaço Participativo dos Usuários da Apabb CE. Abril de 2015
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políticas públicas, nas três esferas de 
governo que a sociedade como um todo se 
beneficia e ainda descobre os seus 
direitos e as suas obrigações enquanto 
pessoas pensantes”, explica Lucia 
Zacheu, ex-presidente da Apabb e repre-
sentante da Associação no CONADE.

A partir de sua experiência de partici-
pação em diversos Conselhos, Lucia 
Zacheu afirma que “participar de Conse-
lhos de Direitos facilita a interlocução 
com seus pares [da sociedade civil] e com 
o governo, influenciando diretamente 
nas políticas públicas estaduais. O 
mesmo se dá nos municípios onde passa a 
contribuir na construção das políticas 
públicas locais”.

Certificados da Apabb:

Utilidade Pública Federal (28/01/1997)
Entidade de Fins Filantrópicos (11/05/1998)
Atestado de Registro no  Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) (08/03/1996)

Participação em Conselhos

Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS)

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CONADE)
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Rio Grande do Norte
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência*
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Natal*
Fórum Autismo*
Fórum Pró-Inclusão – Fórum Estadual de Incentivo à 
Aprendizagem e Resgate dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência e Outros Discriminados no Mundo 
do Trabalho Potiguar*
Rio Grande do Sul
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (FMDCA)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COMDEPA)
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (COEPEDE)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA)
Santa Catarina
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)*
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (CONEDE)*
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA)
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São José *
Fórum Permanente das Entidades de Assistência 
Social de São José (FOPEAS/SJ)
Fórum Estadual Permanente de Assistência Social 
(FEPAS)
Sergipe
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência*
Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência*
Conselho Municipal de Assistência Social
São Paulo
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo
Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com 
Deficiência (CEAPCD) SP
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente
Fórum Municipal de Assistência Social (FAZ)
Fórum Paulista de Entidades

1. O que é deficiência múltipla?
O termo deficiência múltipla tem sido utiliza-
do, com frequência, para caracterizar o con-
junto de duas ou mais deficiências associadas, 
de ordem física, sensorial, mental, emocional 
ou de comportamento social. No entanto, não é 
o somatório dessas alterações que caracteri-
zam a deficiência múltipla, mas sim o nível de 
desenvolvimento, as possibilidades funcionais 
de comunicação, interação social e de aprendi-
zagem que determinam as necessidades edu-
cacionais dessas pessoas. O desempenho e as 
competências dessas crianças são heterogêne-
os e variáveis.

Fonte: Portal do Ministério da Educação

*Conselhos onde a Apabb tem assento e, 
consequentemente, direito a voto.

Bahia
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social de Salva-
dor (CMASS)
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (COEDE/BA)
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA)
Ceará
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CEDEF)
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência de Fortaleza (COMDEFOR)
Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMDICA)
Distrito Federal
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho de Assistência Social do DF (CAS/DF)�
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CDCA)
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CODDEDE)
Espírito Santo
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social de Vitória 
(COMASV)* 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COMPED)*
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONCAV)
Goiás
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Estadual de Assistência Social 
Conselho Municipal da Assistência Social* (CMAS) 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente*
Minas Gerais
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Belo Horizonte 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência
Paraná
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (COMTIBA)
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
Pernambuco
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)* 
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS)
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Recife (COMUD)* 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CONED)* 
Rio de Janeiro
Conselho de Usuários da CASSI*
Conselho Estadual para Política de Integração das 
Pessoas Portadoras de Deficiência (CEPDE)*
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
(COMDEF)*

|43

Participações 
em Conselhos



“2015 foi um ano muito bom para nós, pais, porque os nossos 

filhos especiais tiveram a felicidade de continuar superando 

seus limites e desenvolvendo o potencial latente contando com 

o comprometimento, a dedicação e a sensibilidade da equipe 

da Apabb, que também promoveu a interação e parceria das 

famílias com eventos, encontros e lazer. O resultado de todo 

esse empenho foi maior aproximação, cumplicidade e melhora 

da qualidade de vida para as famílias e seus filhos. Muito obri-

gada à equipe pelas oportunidades”.

José Renato de Faria e Terezinha de Andrade de Faria são pais de Vicente 

Andrade de Faria, de 17 anos, que frequenta a Apabb SC



Saiba onde fica cada Núcleo Regional e quais atividades 
acontecem neles

Bahia

Programas e projetos:

Programa Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência

Artesanato

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Dança

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Informática

Música

Tratamento Diferenciado na Saúde – atendimento psicológico 

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Ciclo de Palestras

 Superando Limites

Programa de Lazer e Recreação

Cine Apabb

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeio

Endereço:

Rua Direita da Piedade 25, 1º andar, Piedade – Salvador/BA, 
CEP: 40070-190 

Tel.: (71) 3320-7041/7165 – apabb_ba@apabb.org.br

Ceará

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência 

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)
Oficina de Artes

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional
Ciclo de Palestras

Programa de Esporte

Movimento (natação, capoeira e karatê)

Programa de Lazer e Recreação

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeio

Endereço:

Avenida Duque de Caxias 560, 5º andar, Centro, Fortaleza/CE, 
CEP: 60035-110 

Tel.: (85) 3255-3285/ 3211-7571 – apabb_ce@apabb.org.br

Distrito Federal

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência

Atendimento Básico

Bem Viver CASSI

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Oficina de Artes

Programa de Lazer e Recreação

Colônia de Férias
Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeio

Endereço:

SBS Bloco H – Quadra 5, Edifício Sede II, 13º andar, 
Brasília/DF – CEP: 70073-900

Tel.: (61) 3102-9986/9985/9984 – apabb_df@apabb.org.br

Espírito Santo

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência

Bem Viver CASSI

Cadastro de recursos

Caminhando com as Escolas

Dança

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Oficina de Artes

Tratamento Diferenciado na Saúde

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Ciclo de Palestras

Empregabilidade da Pessoa com Deficiência: Superação e 
Autonomia (Educar para Gerar, DJ's em Ação e Curso de 

Serviços
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Melissa Camargo Bavichiolli, usuária da Apabb RS



Almoxarife)

Programa de Lazer e Recreação

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeios

Endereço:

Praça Pio XII 30 – 5º andar, Centro, Vitória/ES – CEP: 29010-
912
Tel.: (27) 3314-3029 – apabb_es@apabb.org.br

Goiás

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência

Atendimento Básico

Bem Viver CASSI

Dança MovimentArte

Caminhando com as escolas

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Projeto Superação e Inclusão Digital

Tratamento Diferenciado na Saúde

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Ciclo de Palestras

Programa de Esporte
Movimento (natação, tênis de campo e de mesa, capoeira, 
expressão corporal e artes)

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeio

Endereço:

Avenida Goiás, 980, 3º andar, Centro, Goiânia/GO – CEP: 
74010-010

Tel.: (62) 3216-5179 – apabb_go@apabb.org.br

Minas Gerais

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Musicoterapia

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional
Empregabilidade

Programa de Esporte

Movimento (atividades de expressão corporal, capoeira e 
natação)

Natação infantil

Programa de Lazer e Recreação
Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I 

Passeio

Endereço:

Rua Bahia 2500, térreo, Lourdes, Belo Horizonte/MG – CEP: 
30160-012

Tel.: (31) 2515-2901/2912 – apabb_mg@apabb.org.br 

Paraná

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 
Deficiência

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Dança 

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Musicoterapia

Oficina de Artes

Tratamento Diferenciado na Saúde

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Empregabilidade

Superação com foco na empregabilidade

Ciclo de Palestras

Programa de Esporte

Projeto Movimento (atividades aquáticas para autistas, futsal, 

natação e atletismo)

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias (ENFA)

Eventos e reuniões

Passeio

Endereço:

Avenida Victor Ferreira do Amaral 771, Tarumã, Curitiba/PR – 

CEP: 82530-230 Tel.: (41) 3262-3263/ 3402-3263 – 

apabb_pr@apabb.org.br

Pernambuco

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 

Deficiência

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Espaço Participativo

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Ligados pela Arte

Oficina de Artes

Superação – Inclusão Digital

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Ciclo de Palestras

Empregabilidade

Superação Foco na Empregabilidade – Curso de fotografia

Programa de Esporte

Movimento (atletismo, capoeira, expressão corporal, futebol e 

natação)

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento 

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeio

Endereço:

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

Programas e projetos: 

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 

Deficiência 

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Tratamento Diferenciado na Saúde

Oficina de artes

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Empregabilidade

Programa de Esporte

Movimento (natação, atletismo, vôlei e basquete)

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento

Passeio

Cine APABB
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Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Endereço:

Rua Barão de São Francisco, 177, térreo, Vila Isabel, Rio de 

Janeiro/RJ – CEP: 20560-901

Tel.: (21) 3808-5663/5664 – apabb_rj@apabb.org.br

Rio Grande do Norte

Programas e projetos:

Programa de Atenção as Famílias e às Pessoas com 

Deficiência

Bem Viver CASSI

Centro de Convivência Crescer

Caminhando com as Escolas

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

 Oficina de Artes 

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Ação Dignidade

Empregabilidade 

Programa de Lazer e Recreação

Colônia de Férias

Encontro de Famílias I e II

Passeio

Endereço: 

Rua Professor Almeida Barreto, 1787, Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59056-260

Tel: (84) 3234-8291 – apabb_rn@apabb.org.br

Rio Grande do Sul

Programas e projetos: 

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 

Deficiência 

Bem Viver CASSI

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Musicoterapia

Ligados pela Arte

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Curso de Capacitação de Profissionais para o Lazer e o 

Esporte

Programa de Esporte

Movimento (atividade funcional, atividade pré-desportiva, 

atletismo, capoeira, futebol, handebol, judô e natação)

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento

Passeio

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Endereço:

Rua Uruguai 185, 14º andar, Centro, Porto Alegre/RS – CEP: 

90010-140

Tel.: (51) 3214-7825 – apabb_rs@apabb.org.br

Santa Catarina 

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 

Deficiência 

Bem Viver CASSI

Grupo de Apoio às Famílias

Bem Viver CASSI

Espaço Participativo dos Usuários

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Gastronomia Inclusiva

Superação Empregabilidade – Inclusão digital

Programa de Esporte

Festivais internos, participação em competições Nacionais e 

internacionais

Movimento (atletismo, expressão corporal e natação)

Programa de Lazer e Recreação 

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeio

Endereço:

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

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 

Deficiência

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Espaço Participativo dos Usuários

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Ciclo de Palestras

Superação com Foco na Empregabilidade

Programa de Esporte

Movimento (futsal, atletismo, bocha, natação, hidroginástica, 

slackline, escola de esporte, competições unificadas)

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento de verão e de inverno

Caminhar (na AABB SP)

Discoteca 

Encontro de Famílias I e II (ENFA)

Passeios 

Endereço:

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

Programas e projetos:

Programa de Atenção às Famílias e às Pessoas com 

Deficiência

Bem Viver CASSI

Caminhando com as Escolas

Grupo de Apoio às Famílias (GAF)

Oficina de Artes

Tratamento Diferenciado na Saúde

Programa de Capacitação e Qualificação Profissional

Empregabilidade

Programa de Esporte

Movimento (natação)

Expressão Corporal

Jiu-jítsu

Programa de Lazer e Recreação

Acampamento 

Colônia de Férias

Discoteca

Encontro de Famílias I e II (ENFA) 

Passeios

Endereço:

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: www.facebook.com/onormaleserfeliz
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“Participamos da Apabb desde o primeiro Encontro de Famílias do NR SP. 

Mudamos de cidade, acabamos nos afastando e ficamos alguns anos sem ir. Ao 

voltar, pude notar a falta que essa família nos fez. A Andreia, minha irmã, espe-

ra pelos encontros o ano inteiro e, quando eles chegam, é a maior alegria. Fazer 

parte da Apabb nos faz perceber o verdadeiro sentido da vida; nos faz conhecer 

outros mundos, o universo maravilhoso e encantador de cada criança especial. 

E cada vez que volto lá tenho mais certeza de que, na verdade, são eles que nos 

ensinam a viver. E é por isso que só tenho a agradecer. Obrigada!”.

Vivian Roche de Castro Queiroz é irmã de Andreia Roche de Castro Queiroz, de 35 anos, que tem 

paralisa cerebral e desvio de coluna vertebral, e frequenta a Apabb SP
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“Estar com a Apabb, em qualquer atividade, é 

crescer espiritualmente e humanamente. A 

Associação me proporciona conhecimento, 

diversão e oportunidades. A união com os outros 

associados foi como se ganhássemos uma nova 

família e ficamos mais fortes com a troca de 

experiências”. 

Glaúcia Alves Oliveira é mãe de Guilherme Oliveira da Silva, 

de 14 anos, que tem paralisia cerebral e frequenta a Apabb SE
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