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A DireçãoA Direção

Superação. Essa é uma das palavras-chave que define a tônica da
Associação Braços Abertos (ABA). Como o próprio nome já diz, a
Instituição acolhe os atendidos com responsabilidade, atenção e
bons profissionais, em prol da melhoria da qualidade de vida de
crianças, adolescentes, jovens e adultos, no âmbito físico, mental e
cognitivo. Mesmo frente aos desafios da pandemia que se alastrou
pelo mundo, as atividades da ABA não deixaram de ser feitas. Pelo
contrário, a Instituição somou esforços para oferecer o melhor
atendimento à população. 

Ao navegar nas histórias e nos dados contidos neste Relatório, você
encontrará as atividades feitas durante o ano de 2021. Boa leitura!

 
Regina Aparecida Ferreira da Silva Fili
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Inscrições e cadastros da OrganizaçãoInscrições e cadastros da Organização
da Sociedade Civil (OSC)da Sociedade Civil (OSC)

Inscrição N° de registro

Inscrição Municipal nº 025005

Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS) n° 14

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente

(CMDCA)
n° 19

Cadastro na Secretaria de Justiça
e da Defesa da Cidadania (SDJC) nº 1042/2018

Cadastro na Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social (SEDS)

– Pró-Social
nº 5591/2000

Certificado de Regularidade
Cadastral de Entidades (CRCE) nº 2456/2012

Cadastro Estadual de Vigilância
Sanitária (CEVS) nº 35134050188000000221

Certificado de Entidades
Beneficentes de Assistência Social

(CEBAS)

Diário Oficial da União nº 124, de
junho 2016. De 19/07/2021 a

18/07/2026

Cadastro Nacional de
Estabelecimento de Saúde (CNES) nº 7571208

Utilidade Pública Municipal Lei n° 3.418, de 19/04/2001

Utilidade Pública Estadual Lei n° 11.933, de 09/09/2005
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ApresentaçãoApresentação
A Associação Braços Abertos (ABA) foi fundada em fevereiro de
2000, por iniciativa de mães de pessoas com deficiência. Há duas
décadas, a Instituição proporciona aos usuários acesso a
atendimentos de qualidade, oferecendo possibilidades de
reestruturação física, psíquica e social, em busca de um
desenvolvimento integral, não fazendo distinção quanto à raça, à
cor, à condição social e ao credo político ou religioso. 

Por ser uma organização sem fins lucrativos voltada a
desenvolver as potencialidades das pessoas com deficiências, a
ABA objetiva garantir auxílio na construção da autonomia, da
inserção social, da autoestima, da cidadania e da orientação,
conforme princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade da eficiência e universalidade do
atendimento. Entre os objetivos da Instituição, estão apoiar,
incentivar, desenvolver e promover a assistência social, a saúde, a
cultura, a educação, o esporte e o lazer. 

Para tanto, realizam-se atendimentos gratuitos à população de
Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz, para pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla, incluindo pessoas com transtorno do
espectro autista, na faixa etária de 0 a 59 anos e 11 meses, na
maioria oriundas de famílias com baixa condição
socioeconômica.

A Instituição conta com atendimentos de Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social,
bem como atividades complementares, tais como oficinas de
música e artes. Além disso, há trabalhos com as famílias por meio
de atendimento social, visita domiciliar e grupo socioeducativo.
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AntesAntes

DepoisDepois
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Plano de Ação 2021Plano de Ação 2021
O Plano de Ação 2021 visou atuar em estratégias que
proporcionassem o estímulo ao protagonismo social dos(as)
atendidos(as), de maneira a fortalecer vínculos comunitários e
familiares, superar a vulnerabilidade social e garantir a melhoria da
qualidade de vida.

A Associação Braços Abertos atendeu a abrangência territorial da
população do município de Cruzeiro, correspondente ao território
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O trabalho
em ações, de caráter preventivo, voltou-se para as pessoas com
deficiência e familiares. Cabe destacar que a maioria do público se
encontra em situação socioeconômica de vulnerabilidade.

Ainda em 2021, no período de pandemia de covid-19, a ABA
prontamente se uniu em busca de minimizar os impactos
negativos do momento. A equipe multidisciplinar realizou
orientações sobre os protocolos de prevenção e proteção à saúde e
o acolhimento sobre demandas ocasionadas pelo isolamento
social. Os atendimentos foram presenciais na maior parte do
tempo. Em alguns momentos mais críticos, como a fase
emergencial, foram realizados atendimentos remotos.

Houve atenção redobrada quanto às medidas de biossegurança
nos ambientes, como a utilização dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), procedimentos de desinfecção constante e uso de
materiais descartáveis, para segurança da equipe e dos usuários.

Durante o ano, a equipe da ABA participou de reuniões de
Conselhos Municipais de Direitos da Assistência Social, Criança e
Adolescente, Saúde, Educação e Pessoa com Deficiência.

 



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 8

Este Plano se fundamentou nas legislações existentes, em
conformidade à Lei Orgânica da Assistência Social e demais
dispositivos legais, vinculados à Política Nacional de Assistência
Social vigente. Foram articuladas ações entre Proteção Social
Especial de Média Complexidade, direcionando o trabalho para
as pessoas com deficiência e familiares, para auxiliar na
diminuição do fluxo da rede pública e privada socioassistencial
do Município e proporcionar atendimento especializado de
qualidade e sensível aumento da qualidade de vida dos(as)
atendidos(as).

As questões enfrentadas se embasam em uma diversidade de
aspectos sociais, entre eles, pessoas que estão à margem do
processo produtivo, enfrentando pobreza, abandono e
negligência. As ações atuaram conforme determinações da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
segundo a qual, no artigo n° 26, exigem-se medidas efetivas e
apropriadas para possibilitar que as pessoas com deficiência
conquistem e conservem o máximo de autonomia e plena
capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena
inclusão e participação em todos os aspectos da vida.

No decorrer das atuações, expressaram-se algumas
dificuldades com os(as) usuários(as), decorrentes de diversos
fatores, desde falta de oportunidade, contexto social familiar
fragilizado, baixa escolarização, vulnerabilidade em situação
socioeconômica e dificuldade no acesso a direitos. Foi
necessário potencializar o engajamento dos envolvidos na
transformação e atenção para a não reincidência, por meio de
programas e projetos descritos na sequência deste documento. 

JustificativaJustificativa
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Missão, visão e valoresMissão, visão e valores

MISSÃO: 

Preservar a saúde física e intelectual,
promovendo a habilitação, a reabilitação, a
qualidade de vida e a inclusão social.
 

VISÃO:

Ser uma Instituição de referência ao
atendimento às pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla e Transtorno do
Espectro Autista (TEA) do Município e Vale
Histórico.
 

VALORES:

Acolhimento, comprometimento, ética,
transparência, honestidade, dedicação,
competência, justiça social, qualidade,
respeito, igualdade, democracia, cidadania,
liberdade de opinião e expressão e direitos
humanos.
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Programas e projetosProgramas e projetos

O “Programa para Pessoa com Deficiência - PPD
Assistência Social” é um serviço da Proteção Social
Especial de Média Complexidade, que oferta
atendimentos de habilitação e reabilitação às pessoas
com deficiência, por meio do atendimento de Psicologia
em grupo socioeducativo e oficinas de música e artes.
Para as famílias, há atendimento psicossocial, visando à
orientação, ao convívio sociofamiliar e ao atendimento
às situações de violação de direitos.

O “Programa para Pessoa com Deficiência – PPD
Saúde” oferta atendimento de Psicologia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com o objetivo
de avaliar, atender, habilitar e reabilitar pessoas com
deficiência intelectual e/ou múltipla e Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
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No âmbito da Educação, a parceria realizada entre a ABA e a
Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) tem por objetivo a
realização de Avaliações Diagnósticas Multidisciplinares aos
educandos da rede municipal de ensino, com ou sem deficiência
intelectual e/ou múltipla e transtorno do espectro autista,
fundamentado no prejuízo de habilidades iniciais, comunicativas,
sociais, acadêmicas e funcionais, encaminhando os educandos
para órgãos de saúde especializados.

O Projeto de Esporte oferta atividades físicas e grupo
socioeducativo com intervenções psicológicas, com o objetivo de
proporcionar práticas de atividades esportivas como ferramentas
para um desenvolvimento saudável, proporcionando aquisição de
novas habilidades e ampliação de oportunidade de inserção
social para pessoas com deficiência e dentro do transtorno do
espectro autista (TEA). 

Programas e projetosProgramas e projetos



Avaliar, atender, habilitar e reabilitar pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla e Transtorno do Espectro Autista
(TEA), atuando na garantia de acesso, inclusão social,
orientação e encaminhamento aos direitos sociais, bens e
serviços da rede socioassistencial, em busca da valorização da
autoestima, da independência, da estimulação de superação
da vulnerabilidade social e da melhoria da qualidade de vida.

Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de
pessoas com deficiência;

Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a
ocorrência de situação de risco social.
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Objetivos e público-alvoObjetivos e público-alvo

Os critérios de seleção são:
laudo médico com CID
(deficiência intelectual e/ou
múltipla, inclusive com
transtorno do espectro
autista) e Cadastro Único.

procura espontânea;
encaminhamentos da rede
socioassistencial;
encaminhamento de outras
políticas setoriais; 
encaminhamentos dos
Sistemas de Garantia de
Direitos e de Justiça.

Formas de acesso:

Objetivo geral:Objetivo geral:

Objetivos específicos:Objetivos específicos:

Público-alvo:Público-alvo:
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Realizou-se o Programa para Pessoa com Deficiência – PPD
das áreas de Assistência Social, Saúde, Atividade Esportiva
e Avaliações Diagnósticas Muldisciplinares. Foram
realizados atendimentos às pessoas com deficiência nas
seguintes estratégias: atendimento social, atendimento de
Psicologia, atendimento de Fisioterapia, atendimento de
Fonoaudiologia, atendimento de Terapia Ocupacional,
oficinas de artes, música, dança e atividade física, para 150
pessoas do Município de Cruzeiro, 16 pessoas do Município
de Lavrinhas e 19 pessoas do Município de Queluz,
totalizando 185 pessoas com deficiência e 175 famílias.

 

MetodologiaMetodologia

Atendimentos em númerosAtendimentos em números
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AtendimentoAtendimento
psicológicopsicológico
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Os atendimentos para as pessoas com
deficiências foram realizados em grupo
remotamente e individual presencial, visando ao
desenvolvimento da autonomia, da inclusão social
e da melhoria da qualidade de vida.

Para os atendimentos da área da assistência
social, foi realizado atendimento individual e em
grupo on-line, no qual foram debatidos temas
diversos que os próprios atendidos trouxeram de
sugestão, tais como: conflitos familiares,
relacionamentos afetivos, bullying, superação de
desafios, autoconhecimento, autovalorização,
autoaceitação, dentre outros. Realizou-se uma
rede de apoio, compartilhamento de sentimentos
e experiências, incentivando a empatia e os
vínculos afetivos.

Os atendimentos da área da saúde objetivaram
promover o aumento das habilidades iniciais,
comunicativas, funcionais, cognitivas e sociais,
melhorando o aspecto biopsicossocial. A
psicologia atende nas áreas da estimulação
precoce, essencial e cognitiva.

 

Atendimento psicológicoAtendimento psicológico
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Foram realizadas orientações, jogos, dinâmicas
de grupo e exibição de filme, no intuito de
gerar discussão sobre temas específicos,
incentivando a cooperação em grupo, a
autonomia, a responsabilidade, a cidadania e
a expressão da comunicação.

 

Atendimento psicológicoAtendimento psicológico
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AtendimentoAtendimento
fonoaudiológicofonoaudiológico
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Atuou nos processos de desenvolvimento da
comunicação humana, na reabilitação da
comunicação de pessoas com deficiência, visando
facilitar ou aprimorar a comunicação, leitura e
escrita, motricidade oral.

Foram realizados em grupo remotamente,
individuais presenciais e remotos, no período de
pandemia, em especial.

Atendimento fonoaudiológicoAtendimento fonoaudiológico
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AtendimentoAtendimento
fisioterápicofisioterápico
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As atuações tiveram como objetivo habilitar, reabilitar
e/ou manter as demandas de cada atendido(a).
Incentivou-se o desenvolvimento dos movimentos
corporais, da coordenação motora, da disciplina e da
valorização da autoestima.

O suporte familiar ocorreu por meio de orientações aos
responsáveis sobre o quadro do atendidos, por meio de
visitas domiciliares e trabalhos realizados na Instituição.

 

Atendimento fisioterápicoAtendimento fisioterápico
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Atendimento daAtendimento da
Terapia OcupacionalTerapia Ocupacional
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O Setor de Terapia Ocupacional da Associação Braços Abertos
prestou assistência aos usuários, realizando atendimentos
clínicos, orientações com familiares e trabalhos
multidisciplinares.

As ações tiveram como objetivo desenvolver e/ou reforçar o
melhor desempenho motor, postural, cognitivo, emocional e
social do usuário, por meio da observação, avaliação e
intervenção de necessidades, de maneira a inibir padrões
posturais e comportamentais inadequados. As propostas se
consolidaram com base no desenvolvimento de projetos
terapêuticos específicos e adaptações de materiais com
características ergonômicas e ocupacionais.

Cabe destacar que o profissional avalia e trabalha atividades
funcionais e senso perceptivo, a fim da socialização e da
valorização como pessoa, levando em consideração limitações e
potencialidades por meio de programas ocupacionais da vida
diária e atividades da vida prática. 

Os(as) atendidos(as) são preparados para a independência, a
profissionalização e a inserção no mercado de trabalho. As ações
buscam habilitar e reabilitar o indivíduo para a capacidade de
desempenho das habilidades essenciais à adaptação ao mundo
(trabalho, lazer, autocuidado, aprendizagem).

 

Atendimento da TerapiaAtendimento da Terapia
OcupacionalOcupacional
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Oficina deOficina de  
ArtesanatoArtesanato
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Foram utilizadas as seguintes estratégias da área:
pinturas diversas, decoupagem, bordado, mosaico e
quilling, reutilização de materiais reciclados, entre
outras.

As atividades se complementaram com orientações
socioeducativas sobre as virtudes, com temas diversos,
tais como: cooperação, respeito ao próximo, superação
de desafios e gratidão. Foram feitos incentivos ao
desenvolvimento da coordenação motora,
concentração, criatividade, imaginação, em busca da
expressão de emoções, sensações e percepções.

Os incentivos da área buscaram resultar em: inclusão
social, autoestima fortalecida, melhoria na autonomia,
fortalecimento de vínculos, posturas conscientes (no
reaproveitamento de materiais para minimizar os
impactos ambientais), comportamentos empáticos e
cooperativos e descoberta de potenciais e talentos por
meio dos produtos artesanais realizados. 

 

Oficina de ArtesanatoOficina de Artesanato
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Oficina deOficina de  
MúsicaMúsica
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A oficina de música foi uma estratégia para se alcançar
a autonomia, a socialização, a desinibição, os potenciais
musicais, a ampliação do universo informacional, o
respeito ao próximo e a responsabilidade.

A atuação objetivou integrar e socializar os(as)
atendidos(as) em um ambiente descontraído,
harmonioso e tranquilo, em que pudessem exercer novas
ideias, adquirir habilidades, capacidades de pensar e se
expressar e construir e modificar o que os cerca. A
música foi ótima para auxiliar em mudanças
comportamentais positivas no período de pandemia, por
ser um recurso de fácil acesso, permeando
constantemente o dia a dia das pessoas. Essa foi uma
forma para aliviar tensões e, consequentemente,
melhorar o bem-estar.

Vale ressaltar que a oficina de música incentivou o
desenvolvimento de habilidades relacionadas à
percepção auditiva, à memorização de frases rítmicas e
ao conhecimento instrumental, à oportunidade de
conhecer aspectos culturais do povo brasileiro,
particularmente a música, proporcionando o contato
com a nossa história como processo de
autoconhecimento e percepção do outro com suas
diferenças e valores.

 

Oficina de MúsicaOficina de Música
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Oficina deOficina de  
EsportesEsportes
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Os objetivos da oficina de esportes foram fazer com
que os(as) atendidos(as) superassem barreiras
sociais, físicas, psíquicas e/ou afetivas para melhora
da autoconfiança e da autoaceitação da condição
do deficiente. Objetivou-se a autonomia e a
melhoria da qualidade de vida, incentivando as
descobertas de potencialidades e a aceitação de
limitações, de maneira a aprimorar habilidades e
fortalecer a identidade. Essas intervenções
buscaram preparar os(as) atendidos(as) para
exercer a cidadania com plenitude. 

As atividades realizadas foram executadas de
acordo com a faixa etária e a necessidade de cada
atendido. Entre elas, estão: circuito motor com
ênfase em agilidade e lateralidade, estafetas de
agilidade com escada e fundamentos de futebol,
circuito motor com fundamentos de vôlei (toque e
saque), jogo de vôlei adaptado, jogos de
coordenação motora fina com ênfase em pinça,
alongamentos e brincadeiras com estimulação
cognitiva, para o desenvolvimento das habilidades
reconhecidas como abertas, em que o padrão motor
cede espaço ao contexto do jogo (ambiente). 

 

Oficina de EsportesOficina de Esportes
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Os espaços utilizados foram: campo,
área externa coberta e sala. Os
materiais para as atividades foram
bolas de diversas modalidades,
escada de agilidade, rede de vôlei,
tabela de basquete, arcos, cones,
apito, elásticos e colchonetes.

 

Oficina de EsportesOficina de Esportes
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Atendimento paraAtendimento para
as famíliasas famílias
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O Serviço Social realiza atendimento às famílias,
bem como auxilia na gestão da participação em
reuniões de conselho municipal de direitos,
reuniões com representantes de municípios para
celebração de parcerias, construção do plano de
trabalho, projetos sociais, planejamento de ações,
participação em capacitação, realização do
relatório anual de atividades e prestação de
contas das parcerias, por meio do relatório
circunstanciado e relação nominal.

O atendimento às famílias foi realizado na
orientação, acompanhamento e encaminhamento
de pessoas que tiveram suas limitações
agravadas por violações de direitos, falta de
cuidados, estresse do cuidador, desvalorização da
potencialidade/capacidade da pessoa, redução
da sobrecarga do cuidador, entre outras que
agravam a dependência e comprometem o
desenvolvimento da autonomia.

 

Atendimento socialAtendimento social
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A atuação também viabilizou a orientação e o
encaminhamento a benefícios, programas de
transferência de renda, serviços de políticas públicas
setoriais e atividades culturais e de lazer. O atendimento
às famílias buscou potencializar o núcleo familiar, visando
estimular o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, bem como incentivar o desenvolvimento da
capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole.

 

Atendimento socialAtendimento social
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Política Nacional de Assistência Social;
Direitos, em especial o Benefício de Prestação
Continuada;
Combate à violência doméstica;
Alimentação saudável;
Papel das famílias no desenvolvimento dos filhos;
Consumo consciente; 
Direito do consumidor;
Marketing Pessoal;
Empreendedorismo;
Protagonismo social;
Motivação de ideais de vida;
Orientações sobre a adolescência; 
Poder da atitude e hábitos;
Técnicas de autocontrole, sobre a importância de
autocuidado, autoconhecimento e autovalorização.

No grupo socioeducativo, foram trabalhados diversos
temas para incentivar o desenvolvimento humano, tais
como:

A Instituição contou com o apoio de voluntários e da
equipe para levar conhecimento e incentivo às famílias
atendidas.

 

Grupo socioeducativoGrupo socioeducativo
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Encontros remotos e presenciaisEncontros remotos e presenciais
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Foram realizados, quinzenalmente, de agosto a novembro de
2021, um por mês, Workshops. No mês de agosto, o tema foi
panificação. Em setembro e outubro, artes. Em novembro,
design de sobrancelha, com o foco em possibilitar a
ampliação do universo informacional, de potenciais e
talentos, para possível inclusão produtiva, diminuição do
estresse e valorização da autoestima das famílias das
pessoas com deficiência atendidas.

 

Workshop de panificação, artes eWorkshop de panificação, artes e
design de sobrancelhadesign de sobrancelha
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Durante dois meses, foram liberados kits de proteínas a cada
atendido, por meio de repasse realizado pelo Governo Federal, no
período de pandemia de covid-19, para o municipio de Cruzeiro. A
verba adquirida se voltava a alimentos destinados à proteção
social especial. Foram abarcados os meses de janeiro e fevereiro.

Os kits foram compostos pelos seguintes alimentos: 1kg de peito de
frango com osso; 1kg de acém moído; 2 dúzias de ovos; 12
unidades de leite integral; 5 iogurtes (integral natural) de 170g.

 

Ação voltada para os atendidosAção voltada para os atendidos
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A ABA desenvolve continuadamente ações estratégicas
para arrecadar recursos à Instituição. Tais contribuições,
utilizadas para inúmeras necessidades do dia a dia, são
fundamentais à manutenção de uma infraestrutura
funcional, bem como de práticas necessárias aos atendidos,
visto que as atividades são disponibilizadas gratuitamente
à comunidade local e regiões vizinhas.

.Dentre as modalidades que a Instituição possui, destacam-
se:

A doação em dinheiro é a mais usada e pode ser
esporádica ou mensal, podendo ser virtual (depósito ou
transferência bancária, pagamento de boleto e pix); e
pessoalmente, por pagamento em espécie, por meio de
carnês.

 

Captação de recursosCaptação de recursos

Doações em dinheiroDoações em dinheiro

Siga-nos nasSiga-nos nas  
redes sociais!redes sociais!
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Outra forma de contribuição é doar
tempo e conhecimento por meio do
trabalho voluntário.

 

Captação de recursosCaptação de recursos

Trabalho voluntárioTrabalho voluntário

A doação da Nota Fiscal Paulista já
contribui, e muito, para a ABA. Essa
doação pode ser feita pelo sistema
da NF Paulista no portal da fazenda:
www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Basta
acessar o sistema com CPF e senha,
clicar em entidades e escolher a
opção automática de cupons,
selecionando a ABA e escolhendo o
período para doar. Confirme os
dados e pronto!

 

Nota fiscal paulistaNota fiscal paulista

http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/
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Parcerias entre OSC e Administrações Públicas sempre foram
comuns e essenciais para o fundamento de programas e
ações voltadas à sociedade.

A Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, estabeleceu o
regime jurídico das Parcerias entre a Administração Pública e
as OSC, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco.
Trata-se do chamado “Marco Regulatório do Terceiro Setor”,
que enfatiza os princípios da isonomia, legalidade,
moralidade, probidade, transparência e controle social na
celebração, execução e prestação de contas das parcerias.

 

Captação de recursosCaptação de recursos
ParceriasParcerias
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Captação de recursosCaptação de recursos

PadariaPadaria
Durante o ano de 2021, aconteceu a Padaria Artesanal da
ABA, com a venda  de pães, roscas e bolos, em prol da
Instituição. Esse trabalho foi associado aos grupos
socioeducativos, por meio da oficina de estímulos de
potenciais e autonomia, que possibilita a inclusão
produtiva e financeira.

Emendas parlamentaresEmendas parlamentares

Proponente:

Executores:

Justificativa:

Convênio: 

CNPJ 03.739.004/0001-84 
ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS (ABA)

Fundamento Legal: Decreto 6170/2007 e alterações
Órgãos: 3600 - MINISTÉRIO DA SAÚDE  

A Associação Braços Abertos, CNES 7571208, tipo de serviço
135, Serviço de Reabilitação, adquiriu equipamentos novos e
trocou outros para aumentar o acesso e qualificar o
atendimento às pessoas com deficiência intelectual e/ou
múltipla, temporária ou permanente; progressiva, regressiva
ou estável; intermitente ou contínua, no SUS.   

900877
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Captação de recursosCaptação de recursos

Os eventos objetivaram não só o lucro, mas também o
fortalecimento dos laços institucionais entre os colaboradores,
os voluntários, as famílias dos atendidos e a comunidade. 

Em maio aconteceu o tradicional Feijão Tropeiro da ABA, com a
venda de marmitex.
 
O ano foi encerrado com as Pizzas da ABA!

 

Eventos beneficentesEventos beneficentes
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Captação de recursosCaptação de recursos

Em busca de novas fontes de renda, a partir de 2019, a ABA passou
a ofertar a prestação de serviços de alimentação. Todos os
resultados obtidos nesse serviço são aplicados nos objetivos
previstos em Estatuto Social. 

Durante os períodos de restrições por conta da pandemia de
covid-19, o serviço não pôde ser ofertado, mas, ao final do ano de
2021, seguindo todos os protocolos de higiene, aconteceu o Coffee
Break para o “Projeto Escolinha de Futebol 5”, da Associação
Esportiva de Cruzeiro. 

 

Prestação de serviços - Coffee BreakPrestação de serviços - Coffee Break
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Coffee BreakCoffee Break
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Encerramento de atividadesEncerramento de atividades
para os atendidospara os atendidos

No dia 07/12/2021, foi realizado o encerramento de atividades
do ano, com a entrega de uma lembrança para cada atendido,
com o objetivo da união e do fortalecimento de vínculos e um
breve resumo das ações que aconteceram durante o ano.

A voluntária Andreia Analio palestrou sobre a importância do
autocuidado e estímulo da participação social. Houve,
também, apresentação musical dos atendidos e exposição das
peças artesanais no stand da oficina de artes.
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EncerramentoEncerramento
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N° TIPO QUANT. DESCRIÇÃO
DO USO

1 Almoxarifado 1
Arquivo

morto/materiais
de escritório

2 Banheiros 11 Usuários e
funcionários

3 Copa/Cozinha 1 Preparação de
lanches

4 Secretaria 1 Atendimentos

5 Refeitório 1 Lanches para os
usuários

6 Sala para atendimento em
grupo 2

Para uso dos
técnicos com

usuários

7 Sala para atendimento
individual 6

Diretoria/Serviço
Social/Dentista e

Atendimentos

Recursos físicosRecursos físicos



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 49

EquipamentosEquipamentos

InstalaçõesInstalações
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Recursos humanosRecursos humanos

Diretora-Presidente
1

Diretor Financeiro
1

Diretor de Patrimônio
1

Diretor de Marketing
1

Conselho Fiscal
3

Prestador de serviço
administrativo

1
Administrativo

1
Prestador de serviço

jurídico
1

Assistente social
2

Psicólogo
2

Fonoaudiólogo
2

Fisioterapeuta
2

Terapeuta
Ocupacional

2

Monitor de música
1

Monitor de artes
1

Educador físico
2

Serviços gerais
3
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2021

Reprodução: vídeo institucionalReprodução: vídeo institucional
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2021202120202020

Informações financeirasInformações financeiras
Balanço patrimonial



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 53

2021202120202020

Informações financeirasInformações financeiras
Receita
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Parceiros e apoiadoresParceiros e apoiadores
Quem são?Quem são?

ABC Color; 
ABEMA (José Soares);
Açougue do André; 
Açougue Marzano; 
Açougue Sabor do Campo;
Açougue Skina; 
Amsted; 
Anna’s Restaurante; 
Anne & Cia Modas; 
Avícola São José; 
Bella Chic; Bonali; 
Botica Belladonna; 
Cacau Show; 
Capizzani Embalagens;
Carlos Chammas; 
Casa de Carne Cruzeirão;
Casa do Fazendeiro; 
Casa do Queijo; 
Casas Brasileira; 
Center Cópias; 
Central Cestas Básicas;
CenttralMed; 
Clínica do Pepe; 
Clínica Massote; 
Clínica Santa Rita; 
Clínica Santè; 
Colégio Dinâmico; 
Colégio Orbe; 
Comercial Pardal;
Consultório Cláudio Elache;
Décima Quinta; 
Diniz Frios; 
Disfran; 
Droga Sarah;
Duque Massas; 
Educandário São Vicente
de Paula;
Enigma; 
quipax; 
Escola Educarte; 
Escola Espaço Beleza;
Escritório de Contabilidade
Marques; 

Fábrica dos Óculos; 
FACIC; 
FATEC;
Família Gama; 
Fiori Belli;
Frios Dom Bosco; 
Fruta Ice; 
Gisela; 
GR Química; 
Grupo Fraterno Caminho;
Herbie 53; 
Hotel Fazenda Flor da Serra; 
JB Embalagens; 
Jorginho Tecidos;
Laboratório Castor Machado; 
Lar Padre José Gumercindo; 
L. G. da Rocha; 
Loja Maçônica Cruzeiro Central; 
Loja Maçônica Seguidores de
Hiram; 
Madeireira Cerne; 
Malwee; 
Mara Armarinhos; 
Márcia Camargo Pinho;
Massas Cunha; 
Maxion Wheels Matter;
Michelle Zeraik Sampaio Biondi; 
Monique Michele Martins; 
Morana; 
N. A. Rocha; 
Novagraf; 
Odorizi Modas;
Oficina do Robertão; 
O Lojão Magazine; 
Ótica Dois Irmãos; 
Padaria Caravela; 
Padaria Pão Pão; 
Padaria Pão Quente;
Padaria Pan Vale;
Padaria Vila Rica; 
Papelaria Brincar;
Pernambucanas; 
Ponto do Pastel;
Posto Tupy; 

Prefeitura de Cruzeiro;
Prefeitura de Lavrinhas;
Prefeitura de Queluz; 
Primefer Metais; 
Projeto Material para
Construção; 
Reimel; 
Renato Veículos; 
Restaurante “No meio da Noite”;
RR Centro Automotivo; 
Sacolão Avenida; 
Segura Alarmes; 
SENAI; 
Sérgio Quintanilha Júnior; 
SESI; 
Shop Baby; 
SICOOB; 
SICREDI; 
Simone Meirelles; 
Sindicato do Comércio;
Sindicato dos Metalúrgicos;
Sindicato Rural; 
Speech Idiomas; 
SR Extintores; 
Supermercado Brasil;
Supermercado Máximo;
Supermercado Produtor;
Supermercado Villarreal;
Tectron; 
Tekinha; 
Terra Vale Corretora de
Seguros; 
Tijotel; 
Total Engenharia; 
Varandão Móveis; 
White Martins; 
Yasutaka; 
Yellow; 
Zaroni Viagens.
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A região onde a OSC está localizada é marcada por
desigualdade social, violência e tráfico de drogas.
Ressalta-se que a comunidade local é vulnerabilizada
socialmente, nem sempre possuindo recursos para o
desenvolvimento das pessoas com deficiência. Isto
posto, destaca-se a importância da atuação da ABA.

Por meio de avaliações diagnósticas
(triagem/anamnese familiar) e checklist do
desenvolvimento infantil, a equipe multiprofissional da
ABA pôde averiguar sinais de alerta que aparecem
nos primeiros anos de vida – sinais dentro do espectro
autista e indicativos de deficiência intelectual – e
inserir o(a) atendido(a) na estimulação precoce e
estruturada para habilitar e reabilitar o
desenvolvimento motor, cognitivo e comportamental,
a fim de desenvolver a independência e a autonomia
em atividades da vida diária, em incentivos de
potenciais que desconheciam, bem como possibilitar
aos usuários a percepção de potencialidades e
habilidades.

 
 
 

Impacto socialImpacto social
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Acesso à cidadania e aos direitos
socioassistenciais;
Desenvolvimento biopsicossocial e melhoria
da qualidade de vida; 
Redução e prevenção de situações de
isolamento social e de abrigamento
institucional;
Diminuição da sobrecarga dos cuidadores
advinda da prestação continuada de
cuidados a pessoas com dependência;
Fortalecimento da convivência familiar e
comunitária;
Melhoria da qualidade de vida familiar;
Redução dos agravos decorrentes de
situações violadoras de direitos;
Proteção social e cuidados individuais e
familiares voltados ao desenvolvimento de
autonomias.

 Portanto, buscou-se contribuir para:
 

 

Impacto socialImpacto social
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0
5.000

12.500

PPD - Assistência Social - Cruzeiro 

PPD - Saúde - Cruzeiro 

PPD - Assistência Social e Saúde - Lavrinhas 

PPD - Assistência Social e Saúde - Queluz 

Avaliação Diagnóstica - Educação - Cruzeiro 

Projeto ABA Esporte - CMDCA/FUMDICAD 

Total de atendimentos emTotal de atendimentos em    2021:2021:
2179621796

Impacto socialImpacto social

3930
 

12298
 

1718
 

2439
 

469
 

942
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