Relatório 2018

Relatório de
Atividades da
Apae de Vitória
2018

1

2

Relatório 2018

Palavra da
presidente

Maria Luiza Dadalto

É

com muito orgulho, satisfação, alegria e responsabilidade que a
Apae de Vitória apresenta o Relatório de Atividades da instituição,
referente ao ano de 2018.

Temos orgulho dos serviços de alta qualidade prestados pela Apae a milhares de usuários e aos seus familiares. É uma satisfação imensa ver que
esses serviços fazem a diferença na vida dessas pessoas e na sociedade
em geral. E os números e sorrisos contidos neste relatório confirmam isso.
Temos orgulho dos nossos colaboradores e colaboradoras que têm compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos nossos usuários.
E é uma grande alegria ter parceiros comprometidos com a nossa causa.
Sem eles, todo esse trabalho não seria possível.
Diante de tudo isso, é com muita responsabilidade que a Apae de Vitória
apresenta este relatório e reafirma o seu compromisso com a inclusão
das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e/ou autismo.
E reafirma também o seu compromisso com a transparência, com a melhoria da gestão e dos serviços e a busca por fazer cada vez mais e melhor.
Boa leitura!
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O compromisso da Apae de Vitória
é “re-significar” constantemente seu
lugar na luta contra o preconceito e o
desconhecimento das habilidades da
pessoa com deficiência intelectual”
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Institucional

E

sperar da Apae de Vitória um excelente atendimento à pessoa com
deficiência intelectual e múltipla e/ou autismo, e à sua família, é
pouco.
As ações da instituição vão muito além de seu atendimento e tecnologia de ponta para o diagnóstico de doenças.
Nesses 54 anos de atividade, a Apae de Vitória acompanhou os avanços
científicos e sociais na área e adquiriu expertise suficiente para atuar
como um importante agente transformador de paradigmas do potencial
do cidadão brasileiro com deficiência intelectual.
O compromisso da Apae de Vitória é “re-significar” constantemente seu
lugar na luta contra o preconceito e o desconhecimento das habilidades
da pessoa com deficiência intelectual, apoiando, acompanhando e promovendo mudanças que garantam seus direitos.
A instituição promove e dissemina conhecimento científico; deflagra campanhas com foco na conscientização da sociedade quanto às capacidades das pessoas com deficiência intelectual; e defende, fomenta e lidera
iniciativas em favor de melhores políticas públicas para uma participação
efetiva desses cidadãos na sociedade.

Muito prazer,
Apae de
Vitória.
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Apresentação e
Estrutura Física

A

Apae de Vitória foi fundada em 1965 e iniciou suas atividades
em um pequeno sobrado, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.
Atualmente, a sede continua no bairro Bento Ferreira, mas
possui uma área com mais de 4 mil metros quadrados.
A instituição conta com laboratório de ponta; dois ambulatórios – um
para atendimento aos pacientes, oriundos do Teste do Pezinho, e outro
para diagnósticos da deficiência intelectual.
Conta também com salas para diversas atividades, como orientação
de autogestão, fisioterapia, terapia ocupacional, convivência familiar,
entre outras.
Há ainda cozinha industrial para a fabricação de alimentos especiais e
ponto para a venda desses produtos; departamento jurídico para atender
ao público que frequenta a instituição; piscina aquecida e quadra
poliesportiva; e recepção para atendimento presencial.
Além dessa macroestrutura, que oferece diversos serviços prestados pela
instituição à pessoa com deficiência intelectual e a seus familiares, a
Apae de Vitória também faz atendimento de Estimulação e Habilitação,
Educacional e Socioeducativo.

A Apae de Vitória conta com laboratório
de ponta e dois ambulatórios – um para
atendimento aos pacientes, oriundos do Teste
do Pezinho, e outro para diagnósticos da
deficiência intelectual”
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Compromisso
A Apae de Vitória reafirma o compromisso em respeitar
os direitos humanos e evidencia essa preocupação em
sua missão, com o dever de favorecer a integração social
das pessoas com deficiência.

Relatório 2018

Projeto

CENTRO DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Ações

Performance

O objetivo do serviço é acolher e garantir acesso aos direitos proporcionando assistência e suporte às pessoas com deficiência intelectual em
situação de dependência. Ou seja, jovens e adultos que precisam de auxílio de outras pessoas para realização
de atividades do cotidiano, como locomoção, autocuidado, alimentação.
O programa de acolhimento trabalha proporcionando maior autonomia aos usuários, para que consigam
desenvolver atividades do cotidiano.
Além de ajudar na participação social
da pessoa com deficiência na comunidade e fortalecer vínculos familiares
e sociais por meio da convivência.

Em 2018, tivemos 250 usuários atendidos/
acompanhados. Foram realizados o recadastramento de 185 familiares, entre eles,
pais, irmãos, tios e/ ou curadores.
O procedimento de recadastramento tem
por finalidade identificar o perfil socioeconômico e funcional do usuário e de sua
família, fornecendo subsídios para uma
compreensão integral desses e da conjuntura social ao qual pertencem.
Os dados obtidos nesse procedimento
permitem a adequação da intervenção à
realidade do usuário. Isso favorece o processo de reabilitação, reverberando na inclusão social da pessoa com deficiência.
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Projeto

CENTRO
OCUPACIONAL

Ações

Performance

Visa ofertar atividades a partir de
oficinas sócio-ocupacionais para
atender pessoas com deficiência
intelectual e/ou múltipla, a partir
dos 16 anos, principalmente direcionada para sua máxima autonomia possível, aquisição de habilidades de vida prática, que venham
garantir-lhes a inclusão sócio-familiar e comunitária. Estão também
incluídos neste Centro pessoas sem
perspectiva imediata de inserção
formal ou informal no mercado de
trabalho, que não apresentem, naquele momento, condições de serem submetidos a um processo de
profissionalização, seja por sua capacidade funcional e/ou familiar ou
por possuir Benefício de Prestação
Continuada (BPC) pela deficiência;
ou ainda, pensão alimentícia pela
morte dos pais ou responsáveis.

Em 2018, 6 mil oficinas sócio-ocupacionais foram realizadas junto aos usuários. Foram oficinas de artes, artesanato, meio ambiente, cozinha, congo e
educação física.
Além das oficinas, foram realizados 521
atendimentos em grupo pela Equipe
Técnica Multidisciplinar (formada por
assistente social, psicóloga, nutricionista e terapeuta ocupacional).
Também ofertamos acompanhamento individual a 13 usuários com quadro clínico diagnosticados moderados/
graves. Trabalhamos com intervenções
individuais, sensibilização tátil, sequenciamento de ações, habilidades motoras e comunicativas/expressivas, entre
outras possíveis, diante do quadro.
O objetivo é desenvolver habilidades
sociais visando a inserção dos mesmos
em grupo.
Os usuários têm atendimentos conforme indicação da equipe técnica, a partir da avaliação da condição clínica e
comportamental do usuário, geralmente com carga horária inferior a 4 horas
diárias e com atendimentos personalizados (individuais ou duplas) sob orientação da equipe técnica.
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CENTRO
PROFISSIONALIZANTE

Ações
Visa avaliar, treinar, capacitar, qualificar e incluir os usuários (aprendizes) no
mundo de trabalho.

Performance
Em 2018, foram oferecidas 1.108 oficinas profissionalizantes em diversos
temas, tendo como destaque a oficina de cozinha, que totalizou 435 oficinas realizadas.
Desenvolvemos, ainda, o treino in
loco, visando capacitar e treinar os
aprendizes nos espaços de trabalho
da instituição.
A equipe técnica, analisando a potencialidade dos aprendizes, selecionou,
como possíveis espaços de treinamento, o Bazar Brechique, a Secretaria do Centro de Assistência e o Setor
de Compras (Almoxarifado).

A intenção da equipe é que o aprendiz esteja apto a atuar como repositor, atendente, vendedor, operador de
caixa e desempenhe tarefas de xerografia, arquivamento de documentos,
além de encadernação. E aprenda sobre organização e funcionamento de
um estoque.
Além disso, foram realizados 469
atendimentos em grupo pela Equipe
Técnica Multidisciplinar (formada por
assistente social, psicóloga, nutricionista e terapeuta ocupacional).
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OUTRAS
ATIVIDADES

Ações
O objetivo dessas atividades (complementares) é compreender as mudanças
da sociedade, estar conectada aos acontecimentos do mundo e proporcionar
sempre a reflexão de sua prática, valorizando os aspectos históricos, culturais
ou afetivos de maneira atual.

Performance

Além das ações executadas já apresentadas, em 2018, o Centro realizou atividades que contribuem com o processo de aprendizagem vivencial, abrangendo diversos níveis do desenvolvimento cognitivo, emocional, atitudinal,
físico, comportamental e artístico.
Foram realizadas 15 atividades no total, entre elas: 3ª Colônia de Férias da
Apae, Arraiá da Amizade, Comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência Intelectual e Múltipla; 1º Desfile da Primavera da Apae.
Destacamos a gincana com o tema “Heróis”, que objetivou agregar entretenimento, desenvolvimento pessoal, expressão artística e colaboração entre
os usuários.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Compromisso
A área da Saúde da Apae de Vitória é composta
por dois setores distintos. Um é o Centro de
Diagnóstico, responsável pelo diagnóstico de
doenças neonatais e prevenção da manifestação
dessas, incluindo a prevenção de deficiência
intelectual. E o outro é o Centro Clínico,
que atua como um serviço de habilitação
e reabilitação da pessoa com deficiência e

com a prevenção das deficiências através do
Programa de Atenção ao Desenvolvimento
Infantil. As ações realizadas por esses setores
visam iniciar intervenções, terapias e estímulos
o mais precocemente possível, a fim de evitar o
desenvolvimento de sequelas e contribuir para
melhoria da qualidade de vida destes pacientes
e suas famílias.
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Prevenção
Projeto

SERVIÇO DE
REFERÊNCIA
EM TRIAGEM
NEONATAL

Ações
Pioneira na Triagem Neonatal (Teste
do Pezinho), a Apae de Vitória oferece
um diagnóstico altamente confiável e
conta com profissionais especializados
e equipe técnica e médica qualificada.
O exame consiste na coleta de algumas
gotas de sangue do calcanhar do bebê,
48 horas após seu nascimento, sendo o
ideal entre o 3º e o 5º dias de vida. O
teste identifica doenças que, quando
tratadas precocemente, podem evitar
o desenvolvimento de deficiência intelectual e melhorar a qualidade de
vida. A Apae de Vitória atende a rede
pública com o Teste Básico, que identifica seis doenças e está previsto na
legislação. Porém, a instituição oferece
exames ampliados (Testes Plus, Master,
Expandido e Completo) com os quais é
possível diagnosticar mais de 50 patologias. Atualmente, esse serviço é prestado para a rede privada de saúde.
O teste básico pode ser coletado nas
unidades de saúde de todo o Estado do
Espírito Santo.

Performance
Em 2018, o serviço realizou 45.699
Testes do Pezinho para a rede SUS e
atendeu 741 pacientes no ambulatório multidisciplinar. Isso corresponde a 283.300 análises laboratoriais e
5.785 atendimentos clínicos.
Os atendimentos a convênios e a particulares totalizaram 21.154 análises
laboratoriais.
O laboratório é equipado com tecnologia específica e equipamentos automatizados que garantem a agilidade,
qualidade e eficiência em todos os
processos.
Há também a busca ativa especializada e ambulatório com profissionais
capacitados em triagem neonatal
para orientar e acompanhar a família
em casos de dúvidas e/ou tratamento,
fazendo toda a diferença no serviço
prestado.
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Saiba porque realizar o
Teste do Pezinho na Apae
de Vitória

]

Realiza o Teste do Pezinho no ES desde
1992: são mais de 27 anos de experiência em
Triagem Neonatal;

]

Laboratório com equipamentos de última
geração;

]

Serviço de Referência em Triagem Neonatal
do Espírito Santo, credenciado pela Secretaria
de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde;

]

Conta com especialistas técnicos e médicos
qualificados para a realização dos exames;

]

Oferece resultados rápidos e confiáveis;

]

Dispõe de equipe qualificada para
reconvocação imediata dos pacientes com
resultados alterados;

]

Possui equipe multidisciplinar especializada
disponível para dúvidas e orientações.
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Prevenção
Projeto

TESTE DO SUOR

Ações

Performance

O Teste do Suor é o exame realizado
para diagnóstico da fibrose cística,
uma das patologias triadas no teste
do pezinho. Nesse exame é realizada
a dosagem quantitativa de cloretos
no suor.
A coleta do exame dura em média 40
minutos e é realizada por profissional treinado especificamente para
esse tipo de procedimento.
O laboratório da Apae de Vitória é
o único no Estado do ES que realiza
esse teste.
O exame é realizado pra a rede SUS,
para rede particular e convênios.

Em 2018, o serviço realizou 566 Testes do
Suor para rede SUS e 521 testes para a
rede particular e convênios.
O laboratório é credenciado para realizar esse teste pelo SUS nos casos onde os
pacientes são triados positivamente para
fibrose cística, por meio do teste do pezinho, ou paciente com até dois anos de
idade, com solicitação médica do SUS e
justificativa para realização do teste.
Pacientes diagnosticados com fibrose
cística, após acolhimento inicial e realização dos exames confirmatórios, são
encaminhados para acompanhamento
no serviço de referência para tratamento
dessas doenças.
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Prevenção
Projeto

OUTRAS
ATIVIDADES

Ações

Performance

A Apae de Vitória tem como importante bandeira a geração e a disseminação de informações sobre a
temática da deficiência intelectual.
Seja por meio da prevenção ou do
acompanhamento destes pacientes.
A instituição parte do princípio de
que não é possível prestar uma boa
assistência à pessoa com deficiência
intelectual sem que se tenha conhecimento sobre seu universo e suas
necessidades.
Por isso, seja formando pessoas ou
promovendo investigação científica,
a Apae de Vitória se consolida, ano
após ano, como referência estadual
e nacional na geração de conhecimento sobre a temática.

Em 2018, a Apae de Vitória realizou/
participou de mais de 14 eventos, tendo destaque: a Participação no VII Congresso Brasileiro de Triagem Neonatal,
na cidade do Rio de Janeiro, com a
apresentação de quatro trabalhos desenvolvidos na instituição.
Hoje, a organização é plenamente
reconhecida como geradora e disseminadora de conhecimento. Isso lhe
permite focar melhor seu esforço e
investimentos institucionais na construção de uma estrutura de pesquisa
científica cada vez mais sólida e reconhecida internacionalmente.

Relatório 2018

Centro Clínico
A Apae de Vitória possui um Centro Clínico que faz
parte da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência
do município de Vitória. O Centro Clínico possui uma
equipe multidisciplinar que avalia o indivíduo e a
sua família. Essa equipe é composta por assistente
social, dentista, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.
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Projeto

PROGRAMA DE
TRIAGEM

Ações

Consiste em avaliação multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia,
terapia ocupacional e serviço social) e, se necessário, a realização de exames
complementares como teste neuropsicológico, ou outros exames solicitados
externamente.
A partir dessa avaliação, o diagnóstico e o plano individual terapêutico (PIT)
são definidos.
Após a triagem, a família é orientada na devolutiva sobre o tratamento e as
regras institucionais de permanência nos atendimentos.

Performance

Em 2018, a Apae de Vitória atendeu 481 pessoas por meio do programa de triagem, totalizando 2.405 atendimentos.
Isso porque cada pessoa passa por cinco especialidades.

Projeto

MATRÍCULA E
DEVOLUTIVA

Ações

Esses serviços são prestados pelo serviço social da Apae de Vitória. Por meio
dele, são recolhidas as cópias dos documentos pessoais, preenchida a ficha de
matrícula e as autorizações e termos de compromissos. E também é informado
à família as normas institucionais, a agenda de horários e o plano terapêutico
traçado para a pessoa com deficiência.

Performance
Esses atendimentos estão contabilizados no total dos atendimentos do Programa de Habilitação e Reabilitação.

Projeto

PROGRAMA DE
AUDIOLOGIA

Ações
Realiza exames complementares de audiometria e impedanciometria, e logoaudiometria. Realiza também o Emissões Otoacústicas evocadas, conhecido
como teste da orelhinha.

Performance

Foram realizados 87 exames, entre audiometria, impedanciometria, logoaudiometria e teste da orelhinha.
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Projeto

AMBULATÓRIO

Ações

Realiza atendimento médico ambulatorial nas áreas de pediatria, psiquiatria,
neuropediatria e genética médica para pacientes que fazem tratamento em
algum dos programas da Apae de Vitória.

Performance

Foram realizadas 3.713 consultas.

Projeto
SERVIÇO
ODONTOLÓGICO

Ações
Realiza procedimentos odontológicos nas pessoas com deficiência, para pacientes matriculados ou referenciados pelos serviços de Saúde do Estado.

Performance

513 pacientes foram atendidos.
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Projeto

SERVIÇO DE
HABILITAÇÃO E
REABILITAÇÃO

Ações

Realiza atendimentos terapêuticos e intervenção precoce junto à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla visando seu desenvolvimento global, sua inclusão e integração, oportunizando-lhe participação ativa na família, comunidade e
sociedade enquanto cidadãos.
Tem como objetivo promover as potencialidades da pessoa com deficiência visando a funcionalidade, a independência, a melhoria da qualidade de vida e a inclusão
social, por meio da identificação dos fatores de riscos e dos atrasos no desenvolvimento motor.

Performance
Foram realizados 61.747 atendimentos terapêuticos.

Projeto
ESTIMULAÇÃO
NEUROPSICOLÓGICA

Ações

Intervenção realizada em pequenos grupos a fim de reeducar as funções cognitivas, sensoriais e executivas. Procedimento realizado pelo SUS por meio da Portaria
1.635/2002.

Performance

Foram realizadas 17.108 intervenções.

Projeto
PROGRAMA DE
ACOMPANHAMENTO
DO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL (PADI)

Ações
É um programa de prevenção de deficiências. São realizadas avaliações e acompanhamento de acordo com os marcos do desenvolvimento infantil.
É desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), somente
para pacientes encaminhados pelas Unidades de Saúde do município.

Performance

Foram realizados 1.943 atendimentos.
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EDUCACIONAL

COMPROMISSO
Prestar um serviço estratégico à criança com
deficiência intelectual e à sua família. Visa favorecer
efetivamente o rompimento das barreiras nos
ambientes sociais, educacionais e familiares, bem
como potencializar o desenvolvimento escolar
dessas crianças na conquista de sua autonomia.
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Projeto

CENTRO DE
ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO

Ações
A Apae de Vitória oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE), alinhado à Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, pela integração escolar de alunos de 4 a 17 anos.
Essa frente de atuação inclui a avaliação pedagógica e o apoio ao aluno em
transição escolar, com o objetivo de prestar um serviço estratégico à criança
com deficiência intelectual e à sua família. Visa favorecer efetivamente o rompimento das barreiras nos ambientes sociais, educacionais e familiares, bem
como potencializar o desenvolvimento escolar dessas crianças na conquista de
sua autonomia.
Os atendimentos consideram as características pessoais de cada aluno.

Performance
Em 2018, o centro de atendimento educacional especializado atendeu regularmente 145 alunos.
Vários programas são ofertados para esses alunos. Os principais são:
Programa Expressão e Linguagem/Artes: por meio de vivências lúdicas, oportuniza ao aluno com deficiência o desenvolvimento da sua expressão e linguagem, favorecendo sua autonomia e ampliação de possibilidades.
Programa Aprendendo com o Brincar: visa favorecer e enriquecer o desenvolvimento físico, mental e social da criança com deficiência por meio do lúdico, a
fim de que ela possa ser ativa na aprendizagem e construção do conhecimento.
Programa Raciocínio Lógico: visa utilizar atividades relacionadas ao desenvolvimento da compreensão, estimulando a atenção, memória, concentração, percepção visual por meio dos jogos.
Programa Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: oportuniza vivências
para novas descobertas e amplia conhecimentos, adotando uma postura de
preservação na escola, em casa, na comunidade, interagindo construtivamente
com o meio ambiente.
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Educacional
Alunos por nível no processo de inclusão escolar
Níveis de Ensino

Número de alunos

Ensino Fundamental I e II – 1º ao 9º

127

Ensino Médio

15

Educação de Jovens e Adultos

03

Total

145

Avanços no desempenho escolar
A aplicação do Instrumento de
Sondagem, no início e no final
do ano, indicou que 93% dos
alunos atendidos pela Apae de
Vitória obtiveram melhora nos
aspectos observados.

DESEMPENHO ESCOLAR
(AVALIAÇÃO MÉDIA GERAL)

2018

93%

Identidade, Autonomia e Participação

92%

Socialização

95%

Comunicação e Expressão

96%

Raciocínio lógico-matemático

85%

Motricidade

90%
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O Baile da Primavera foi um evento
cultural que teve como objetivos:
1- A socialização e a interação da comunidade escolar;
2- Proporcionar momentos de alegria e descontração;
3- Promover a integração entre alunos/professores/pais;
A atividade contou com a participação de alunos em diferentes atividades
culturais, como arte, poesias, música, dança, desfile.
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GESTÃO DE
PESSOAS
PROFISSIONAIS CONTRATADOS E
VOLUNTÁRIOS EM PROL DA MESMA CAUSA
As pessoas que integram a equipe da Apae de Vitória são tão relevantes
quanto os objetivos que se propõem a cumprir.
A instituição conta com um time qualificado de profissionais, formado por
122 funcionários, grande parte dos quais são técnicos ou com formação
superior, habilitados a atender as diversas necessidades da organização.
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Voluntariado
Grupo das Abelhinhas da Apae de Vitória
O artesanato é o elo das voluntárias que compõem o grupo das Abelhinhas da
Apae de Vitória.
Todos os anos, esse grupo de senhoras trabalham de março a novembro para
confeccionar artesanato para ser comercializado no bazar de fim de ano.
O objetivo, segundo a líder do grupo, Ida Dadalto, é contribuir para a promoção
da inclusão social das pessoas atendidas na instituição. “Temos o maior prazer de
doar nosso tempo e nossas habilidades manuais por uma causa tão nobre”, disse.
Ela conta que o grupo começou a se reunir na casa dos pais dela, há mais de 20
anos, e depois passaram a fazer o artesanato na sede da Apae.
Composto por 35 senhoras que há 20 anos trabalham produzindo peças de cama,
mesa e banho de alto padrão de qualidade, o grupo das Abelhinhas se reúne toda
quinta-feira, na Apae de Vitória, para fazer o artesanato.
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Voluntariado

Bazar Solidário da Apae de Vitória
É uma frente de captação permanente. Empresas e pessoas físicas podem contribuir com doações de produtos novos, usados em bom estado ou com pequenos defeitos.
Esses produtos são destinados à venda por preços muito acessíveis e a renda da venda é revertida para a instituição.
As doações são recebidas na Apae de Vitória,
de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Para mais informações ligue para o

2104-4000!

Relatório 2018

Avançar na conquista e consolidar-se como uma organização sustentável e independente de uma única fonte financeira: essa é a meta da
Apae de Vitória.
Um desafio que exige a busca constante de novas fontes de recursos e
saídas que não comprometam a qualidade dos serviços prestados.

A Apae de Vitória fechou 2018 cumprindo suas metas. Apesar da instabilidade econômica, que paralisou programas e novos projetos no terceiro
setor, a organização obteve crescimento em muitas de suas frentes.
Diante da alta do dólar, do euro e da dependência de itens importados para
garantir a excelência dos serviços de Triagem Neonatal, a Apae de Vitória
buscou novas fontes de recursos e melhorou os acordos com seus fornecedores. Com isso, reduziu suas despesas e amenizou o quadro negativo
decorrente da variação cambial.

Fazer mais
com menos
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Quer ser um voluntário?
Você pode colaborar com a Apae de Vitória doando seu tempo e talento como voluntário.
Nosso Programa de Voluntariado tem como base a Lei 9.608 de 18 de fevereiro de 1998.
Segundo a legislação, esta é uma atividade não remunerada, e não se trata de estágio
ou treinamento. É obrigatório o preenchimento de um Termo de Adesão ao Trabalho
Voluntário, com cópias de documentos. Disponibilizamos o termo de adesão no site.
Basta acessar, preencher e levar até a Apae de Vitória.
Faça parte!
Você pode se tornar mais um amigo da Apae de Vitória colaborando com nossas ações.
Há muitas formas de colaborar. Veja qual é a mais adequada e entre em contato conosco.
Doações em dinheiro
Informações pelo telefone (27) 2104-4000.
Doações financeiras via depósito bancário
Doações por meio de depósito bancário podem ser feitas, em qualquer quantia, numa
das contas abaixo:
Banco: 021 - Banestes
Agência: 0106
Conta Corrente: 1824978
Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência: 0021-3
Conta Corrente: 10.8769-X
Mais informações pelo telefone (27) 2104-4000.
Recursos materiais
Você também pode colaborar doando produtos de limpeza, equipamentos ou outros
materiais utilizados em nossas oficinas. E também pode doar roupas, calçados,
brinquedos e acessórios em perfeito estado para nosso Bazar Solidário. É só entrar em
contato pelo telefone (27) 2104-4000.
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apaevitoria
www.apaevitoria.org.br

Rua Aluísio Simões, número 185, Bento
Ferreira, Vitória - Espírito Santo (ES),
CEP: 29050-637.

