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Um espaço para 
acolher, cuidar e incuir

C om uma unidade na Vila Mariana, na capital 
paulista e outra em Vinhedo, a Apabex é hoje 

o fruto de um trabalho idealizado há mais de 
três décadas com muitas realizações, desafios 
superados e a certeza de estar no caminho certo.

Os frutos desse trabalho são visíveis. Alguns dos 
nossos atendidos, adultos e idosos, são as crianças 
e jovens que estão na instituição até hoje e muitos 
outros chegaram, foram acolhidos e orientados 
através dos nossos programas. Nosso objetivo 
sempre foi oferecer atendimentos respeitando a 
individualidade de cada um. Nossos Espaços de 
Convivência realizam atividades ocupacionais, 
físicas e de lazer, enquanto o Programa de 

35 ANOS DE HISTÓRIA NO 
CUIDADO, ACOLHIMENTO  
E INCLUSÃO DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

UMA TRAJETÓRIA REALIZADA COM AMOR E DEDICAÇÃO!

Emprego Apoiado, oferece o suporte para inserção 
no mercado de trabalho, com acompanhamento 
constante na relação empregado-empregador, 
sensibilização dos profissionais da empresa 
contratante e acompanhamento no seu dia-
a-dia. Na Programa de Moradia Assistida, em 
Vinhedo, o acolhimento para os atendidos que 
não estão mais com seus pais e familiares, recebem 
acompanhamento integral, participam de 
atividades inclusivas, sociais e terapêuticas.

Estamos em constante processo de 
aperfeiçoamento e ações para aprimorar as nossas 
atividades, com foco na qualidade de vida e 
inclusão social dos nossos atendidos.
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A Apabex celebrou o marco dos seus 35 
anos de existência, em plena 

pandemia do coronavírus e em clima de 

gratidão e preocupações com a saúde 

de seus assistidos, funcionários, 

familiares, colaboradores, amigos e 

dirigentes, felizmente todos bem, 

observando os protocolos 

recomendados pelas autoridades da 

área de saúde.

Em seu nascedouro, a 15 de agosto de 
1985, poucas eram as entidades 
dedicadas a pessoas com deficiência e 
o objetivo dos fundadores era não criar 
apenas uma nova entidade, mas sim 
uma que fosse capaz de oferecer um 
trabalho de efetiva acolhida, com 
cuidados e inclusão, até mesmo após o 
falecimento de seus pais.

Não foram poucos os desafios 
enfrentados e vencidos, apesar da 
retaguarda institucional então oferecida 
pelo saudoso Banespa e do apoio da 
Família Banespçiana, sensibilizada com a 
mensagem transmitida pela entidade 
então nascente.

Havia muitas famílias de colegas 
necessitadas de ajuda, situação que há 

tempos vinha sendo detectada pelo 
setor de Serviço Social, da área de RH 
do Banco, e os colegas envolvidos 
passaram a sentir-se mais confortados 
com a retaguarda que passou a ser 
oferecida pela Apabex, inicialmente 
através do recém-criado programa de 
“Apoio Familiar à Distância” (ajuda 
financeira), sendo ainda hoje em 
número de 30 as famílias atendidas.

No auge do período que antecedeu à 
privatização do Banespa, a nossa 
entidade chegou a contar com as 
contribuições mensais de mais de 30 mil 
colegas, ocasião em que conseguiu 
adquirir a primeira casa, para instalar 

VENCENDO
desafios
ARIOVALDO CAVARZAN diretor-presidente da Apabex

sua sede e um atendimento presencial 
inicial, na Vila Mariana, em São Paulo. Em 
seguida, foram adquiridas mais três 
casas, no mesmo local, hoje interligadas 
e formando o conjunto do endereço 
principal da entidade.

A primeira unidade assistencial da 
Apabex era denominada Centro de 
Desenvolvimento e Integração – CEDI, na 
verdade uma Clínica-Escola, que acolhia 
uma clientela formada inicialmente por 
bebês, crianças e adolescentes, hoje 
jovens, adultos e idosos. 

Posteriormente, foi adquirida uma casa 
em Campinas, destinada ao 
atendimento àquela região, surgindo 
também a oportunidade de aquisição de 
uma área de 5 alqueires, desmembrada 
de uma fazenda situada no município de 
Vinhedo, onde foram implantados os 
programas denominados “Moradia 
Assistida” e “Espaço de Convivência”, 
sendo que no “Moradia” são hoje 
acolhidos 30 adultos e idosos com 
deficiência, que já perderam os pais.

No início do ano de 2006, a Apabex 
precisou encerrar as atividades da 
unidade de Campinas, para contenção 
de despesas, passando os ali assistidos a 
frequentar o programa “Espaço de 
Convivência” em Vinhedo, durante o 
dia.  Hoje, os beneficiados pelo 
programa “Espaço” totalizam 45 em São 
Paulo e 17 em Vinhedo.

A mudança do perfil etário dos assistidos 
em São Paulo, trouxe a necessidade de 
criação, no ano de 2002, de um novo 
programa, denominado “Emprego 
Apoiado”, no qual os interessados são 
encaminhados ao mercado de trabalho, 
com  total retaguarda e supervisão da 
Apabex, com vistas à perfeita 

integração no novo ambiente. Hoje, a 
nossa entidade possui área 
especializada para cuidar do assunto, 
tornando-se também ministradora de 
cursos de formação para Consultores 
em Emprego Apoiado.

Aos 35 anos de dedicação à causa e 
apesar de poder contar com apenas 
menos de 11 mil contribuintes mensais, a 
Apabex segue firme na missão 
inspiradora de sua criação, 
desenvolvendo um trabalho que se 
tornou referência entre suas congêneres, 
notadamente pela qualidade do 
atendimento oferecido nos programas  
de “Apoio Familiar à Distância”, “Espaço 
de Convivência”, “Emprego Apoiado” e 
“Moradia Assistida”, nos quais se esmera 
em acolher, cuidar e incluir.

Gratidão é a palavra que resume os 
sentimentos de todos os envolvidos no 
trabalho da Apabex, nessa etapa de 
vida da nossa querida entidade, quando 
sentimos renovar-se em nossos corações 
as esperanças em relação ao futuro de 
novos desafios e contínuo aprendizado, 
que nos aguarda a todos.

Que Deus siga abençoando e 
protegendo a Apabex.
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NÃO FORAM POUCOS OS 
DESAFIOS ENFRENTADOS E VENCIDOS, 

APESAR DA RETAGUARDA 
INSTITUCIONAL ENTÃO OFERECIDA 

PELO SAUDOSO BANESPA

AOS 35 ANOS DE DEDICAÇÃO À
 CAUSA E APESAR DE PODER CONTAR 

COM APENAS MENOS DE 11 MIL 
CONTRIBUINTES MENSAIS
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F     oram as contribuições dos 
nossos associados, das 

doações e parcerias de 
empresas e pessoas físicas e 
dedicação de voluntários, 
que possibilitou a Apabex se 
tornar a instituição que é hoje. 
A Apabex agradece a todos 
aqueles que acreditaram e 
que ainda acreditam no seu 
trabalho.  Todos merecem 
o seu reconhecimento e 
gratidão!

São vários projetos e 
Campanhas de captação de 
recursos que foram viabilizados 
com a colaboração de muitas 
pessoas que se envolveram 
para que seus objetivos fossem 
alcançados, como:

Por que a história  
da Apabex  
é a história  

de todos nós
Pais, associados, voluntários, 

doadores, parceiros, apoiadores 
e colaboradores, têm papel 

fundamental na história da instituição

AApabex tem uma linha 

exclusiva de produtos 

de papelaria (cadernos, 

blocos, agendas). Trabalho 
desenvolvido a partir 

das habilidades artísticas 

dos seus atendidos na 

oficina de cartonagem do 
Programa do Espaço de 

Convivência da Apabex.  

 

Veja os produtos: 

https://apabex.org.br/produtos/

Os Cartões de Natal, com 
artes desenvolvidas pelos 
atendidos,  ainda são uma 
importante fonte de renda 
e divulgação do trabalho 
da instituição, com recursos 
revertidos em nossos 
projetos e programa de 
Atendimento.

PRODUTOS  
EXCLUSIVOS 
APABEX

As campanhas de captação tornam possível 
ações de maior porte, como aquisições de 

bens e realizações de serviços para melhoria da 
infraestrutura e atendimentos. 

A construção do muro na Unidade de Vinhedo, 
em 2014, é um exemplo disso. A obra foi 
viabilizada por uma campanha com Associados 
da Apabex e obteve os recursos necessários para 
a construção dos 191 metros lineares de muro 
construído, para segurança da Unidade. 

Da mesma maneira, em 2018 foi iniciada uma 
grande campanha para compra de uma Van 
Dukato 0 km, para os atendidos da unidade de 
Vinhedo se locomoverem até as suas consultas 
médicas e atividades externas culturais e sociais 
com mais conforto e segurança. Com a ajuda 
de muitos doadores, Afabans, Afabesp e toda a 
comunidade banespiana a Campanha foi um 
sucesso e a Van foi adquirida em agosto de 2019.

CAMPANHAS

O atendimento individualizado, que 

proporciona qualidade de vida e inclusão 

social, às pessoas adultas e idosas com 

deficiência intelectual, só é possível com as 
contribuições que a instituição recebe. 

O atendimento continua sendo realizado, 

mesmo à distância para os Programas do 

Espaço de Convivência e Emprego Apoiado 

e com cuidados redobrados no Programa 

de Residência, durante esse período de 
pandemia. Por isso, sua contribuição é 

essencial nesse momento! Ajude!

A causa da 
pessoa adulta 
e idosa com  
deficiência 
intelectual 
ainda precisa 
da sua ajuda

Saiba como.   

https://apabex.org.br/como-ajudar/

Siga a Apabex nas 
redes sociais

/apabex

/apabex

@apabex_oficial

/apabex

Email.: apabex@apabex.org.br
Tel: (11) 5081-9000

captação

Cartões de Natal

Agendas e Blocos de Anotações

Muro da Unidade de Vinhedo, construído a partir 
da campanha de captação de recursos.

Aquisição da van – Unidade de Vinhedo.



linha do 
tempo
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acolher, cuidar e incuir

35 anos de história da Apabex
Desde o seu planeamento até a sua concepção, todos os envolvidos 
foram fundamentais para que o sonho se tornasse realidade e para que, 
em 2020, fosse possível olhar para trás com o sentimento de que todo o 
trabalho rendeu os frutos idealizado há anos. 

E essa conquista merece ser comemorada! Para o aniversário da 
instituição, reunimos parte das suas memórias em um acervo preparado 
especialmente para que todos os pais, familiares, atendidos, contribuintes, 
doadores, parceiros, colaboradores e voluntários e todos os envolvidos, 
possam conhecer e relembrar um pouco mais de sua trajetória. 

Mergulhe conosco nessa história e celebre com a Apabex esse marco 
importante da sua caminhada em prol da pessoa com deficiência 
intelectual.

Acesse pelo link: 
www.apabex.org.br/linha-
do-tempo

Ou escaneie 
o QR Code 
com a 
câmera do 
seu celular 
e acesse:

LIVE 35 ANOS

Em homenagem à Apabex, marcando essa data tão importante, 
fizemos um vídeo comemorativo de aniversário, realizado  

no dia 15 de agosto de 2020. Confira nesse link:  
https://www.facebook.com/298113447047000/videos/313767816503611


