
O ano de 2020 nos trouxe a oportunidade de 
descobrir novas formas de levar solidariedade, 

acolhimento e inclusão a todos os assistidos da 
Apabex.

A entidade passou a atender de maneira não 
presencial, utilizando-se dos recursos existentes, a 
fim de manter, na medida do possível, a qualidade 
de um trabalho iniciado há 35 anos, cujas 
celebrações de aniversário também ocorreram de 
forma virtual, em cumprimento às recomendações 
das autoridades de saúde.

A partir do reconhecimento da atual pandemia, 
passaram a ser realizadas inúmeras lives e reuniões 
à distância, a partir de São Paulo e Vinhedo, com 

A ACOLHIDA 
começa 
NO CORAÇÃO

participação de dirigentes, profissionais, familiares 
e assistidos.

Isso nos leva a agradecer a todos, pela maneira 
como, juntos, acabamos descobrindo que 
distanciamento não pode significar solidão e que 
a acolhida começa em nosso coração.

A Apabex chega ao final do ano sentindo especial 
gratidão pelo valioso presente de aniversário que 
recebeu: a saúde de todos os seus profissionais e 
assistidos, especialmente dos atuais 28 residentes 
na unidade de Vinhedo.

Que o novo ano de 2021 renove as nossas 
esperanças em seguir enfrentando e vencendo os 
desafios que eventualmente nos aguardarem.

Que Deus siga abençoando e protegendo a nossa 
querida Apabex.

FELIZ ANO NOVO A TODOS!

Agradecimento especial à Afabesp por conceder 
espaço no seu jornal para a Apabex! Toda a nossa 
admiração por essa entidade que está sempre nos 
apoiando.

A gradecemos a todos que colaboraram com a campanha de Natal 2019, realizada com o objetivo de 
promover a revitalização dos Espaços de Convivência das unidades de São Paulo e Vinhedo. O valor 

arrecadado foi de R$ 164.551,62 e 2.504 pessoas e instituições participaram da campanha.  As ações para a 
revitalização dos espaços estão suspensas no momento, devido à pandemia. Esperamos em breve retomar 
as atividades presenciais com um espaço totalmente adequado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019
TRANSPARÊNCIA - Confira as fontes de receita e as despesas da Apabex no ano de 2019
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Em tempos de isolamento, que seu amor esteja presente
Envie um cartão virtual e espalhe afeto a quem você ama!

Participando ou não da campanha, você pode fazer uma doação!

Sentir-se querido e lembrado é sempre bom. Quando isso vem 
acompanhado de muito carinho e solidariedade, melhor ainda!

Pensando nisso, a Apabex preparou um cartão virtual especial, 
feito com a participação de seus atendidos. Assim, você envia 
suas lembranças e votos para amigos e familiares e ainda ajuda a 
Apabex a continuar as suas atividades em 2021.

A adesão para o envio é simples:

1. Acesse a página www.apabex.org.br : 
2. Preencha o formulário com seus dados e do presenteado.  
Você será direcionado para um ambiente de adesão*. 
3. Preencha o formulário. 
4. Após a adesão, você receberá um e-mail de confirmação. 
5. Pronto! A pessoa escolhida já recebeu seu cartão virtual da Apabex.

* Valor de cada adesão: R$ 30,00 com envio para até 3 pessoas 
Prazo para adesão: 23/12/2020

Cadastre a Apabex como a sua entidade 
beneficiária e ajude sem colocar a mão no bolso!
Acesse o site da Nota Fiscal Paulista:  
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx

A Apabex poderá lhe ajudar com o seu 
cadastro ou a renovar o período! Para isso, 
basta entrar em contato:
Tel: (11) 5081-9000 ou  
Whatsapp: (11) 99763-0612 (Renata)
E-mail: comunicacao@apabex.org.br

Banco Santander - 033
Ag. 0212 – conta corrente: 13-002898-0
CNPJ: 55.068.811/0001-16

Para doação com cartão ou débito  
em conta, acesse: 
https://apabex.org.br/como-ajudar/

Informações:
Tel.: (11) 5081-9000
WhatsApp: (11) 99900-4543
Email: apabex@apabex.org.br
www.apabex.org.br

As atividades realizadas pela Apabex dependem de muitas pessoas para que a entidade garanta a 
continuidade do atendimento personalizado prestado há 35 anos pela entidade!

Ajude a Apabex a continuar 
suas atividades em 2021

Nota Fiscal Paulista
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