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Palavra da Presidente
Chegamos ao final de um ciclo de muito trabalho e luta. Foram três anos de contínuo 

trabalho em prol das pessoas com deficiências, em especial, aquelas atendidas pela rede 
APAE do estado de São Paulo. Nesse período, articulamos com as esferas públicas e priva-
das para que nossos usuários e suas famílias gozassem de uma vida mais justa e igualitária. 

E para alcançarmos nossos objetivos de forma mais eficiente, em 2016, firmamos junto 
a Fundação Dom Cabral, uma das mais conceituadas escolas de negócios da América La-
tina, uma parceria importante para desenvolvermos o planejamento estratégico, ações de 
compliance e gestão eficiente.

Implantamos ações nunca vistas antes no movimento apaeano paulista. E a partir de 
uma gestão eficiente, fizemos repasses diretos as nossas filiadas. Pela primeira na história, 
repassamos nos últimos três anos mais de R$ 9,5 milhões para as 19 APAES da região do 
Vale do Paraíba, localidade em que o título Vale Cap é comercializado. 

E não são apenas as APAES do Vale do Paraíba que são beneficiadas com o Vale Cap, 
nós criamos o Fundo de Projetos, plataforma de financiamento de ações das APAES de 
todo o estado. Somente nos últimos três anos, a FEAPAES-SP repassou R$ 3.183.473,25 
para mais de 159 APAES em projetos de até R$20 mil. Mesmo com a pandemia causada 
pela COVID-19, foram mantidos os repasses no período. Em 2019, lançamos o Fundo de 
Projetos da Assistência Social, que repassou para 134 APAES R$ 2.676.127,03. 

Criamos o UNIAPAE-SP, uma plataforma de cursos voltados ao movimento apaeano e ao 
terceiro setor, lançado com o intuito de difundir o conhecimento entre os profissionais que 
atuam nas áreas da assistência social, educação, saúde e gestão e para servir de campo 
de formação, treinamento e aperfeiçoamento para profissionais; fomentar os meios para 
a pesquisa científica e disseminar publicações que promovam o conhecimento acerca do 
universo da pessoa com deficiência. Realizamos também oito Semanas Técnicas, 32 lives 
e 23 webinars, apenas em 2020, durante a pandemia. 

Eu não vou me estender, deixo para você conferir nas páginas a seguir todas as conquis-
tas realizadas no último triênio. Aproveito a ocasião para desejar a todos, um 2021 de muita 
paz, saúde e amor!

Avante!

Cristiany de Castro
Presidente da FEAPAES-SP
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A FEAPAES-SP

Pesquisa de Satisfação

2018 2019 2020

Uma instituição que luta pelos direitos da pessoa com deficiência e 
que assessora as 306 APAES paulistas!

Fundada no ano de 1993, teve sua sede própria adquirida no ano de 
2015. Está  localizada, em Franca (SP),  na rua Tomaz Pedro do Couto, 
471, Distrito Industrial, com uma área de 748,20m².

Possui a certificação ISO 9001.

97% das 195 APAES 
que responderam a pes-
quisa aprovam o trabalho 
da FEAPAES-SP

95% das 226 APAES 
que responderam a pes-
quisa aprovam o traba-
lho da FEAPAES-SP

95% das 192 APAES 
que responderam a pes-
quisa aprovam o traba-
lho da FEAPAES-SP
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Abrangência Territorial
A FEAPAES-SP tem abrangência territorial em todo o es-

tado de São Paulo, especificamente naqueles municípios 
que estão sediadas suas filiadas, no total de 306 APAES. 
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Política da Qualidade
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Jurídico

Recepção

2.906 atendimentos APAES

357 ofícios e pareceres

23 encontros de gestores

24.963 ligações recebidas

2.703 ligações efetuadas

16.489 correspondências enviadas

3.192 correspondências recebidas

Atendimentos 
realizados as 
APAES

15.080
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Ouvidoria
3.192 visitas in loco

1.177 atendimentos remotos 
na pandemia (2020)

235 visitas presenciais

(Assessoramento técnico nas áreas da as-
sistência social, educação, saúde e gestão)

3.254 atendimentos APAES

(Via sistema da FEAPAES-SP)

142 atendimentos Conselhos

(Via sistema da FEAPAES-SP)

Qualidade

9
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Conselhos
Polos administrativos da FEAPAES-SP

Os conselhos, órgãos auxiliares da administração da FEAPAES-SP, são fundamentais 
para o acompanhar o desenvolvimento das atividades das filiadas integrantes de cada re-
gião, divulgar as orientações técnicas, científicas e administrativas da Federação Nacional 
e da Federação Estadual, entre outras atividades importantes para o pleno andamento do 
movimento apaeano. E para que realizem suas atividades, a FEAPAES-SP repassou para os 
conselhos R$ 314.660,94. 
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O departamento de comunicação da FEAPAES-SP tem a função de publicizar as ações 
e projetos da FEAPAES-SP e do movimento apaeano paulista, com vistas a tornar a marca 
APAE mais forte e reconhecida pela sociedade.

É a comunicação que faz o gerenciamento das mídias sociais da entidade, planeja as 
ações de marketing para que atinja o público certo, seja por meio de ações orgânicas ou 
patrocinadas. Também abastece o site da entidade, cria campanhas no Google, produz os 
programas da WEB TV FEAPAES e a Revista APAE em Destaque, além do relacionamento 
com a impressa estadual (assessoria de imprensa).

Presença no 
mundo digital

Facebook

YouTube

10.659 novas curtidas

2.929 posts 

636.101 interações

5.600 novos inscritos 

178 mil visualizações 

37,6 mil horas de exibição

651.170 visitantes

6.686.157 páginas visitadas

Usuários de 91 países

8.302 novos seguidores

2.456 posts

131.922 interações

Site

Instagram

Saímos 510 vezes na imprensa 

Produzimos 7 edições da Revista APAE em Destaque, o que 
resultou na divulgação de 224 APAES.
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A FEAPAES-SP inovou mais uma vez no 
que diz respeito ao assessoramento pres-
tado as suas 305 filiadas. Desta vez, a enti-
dade lançou sua Web TV FEAPAES-SP, que 
a princípio possuía em sua grade, três pro-
gramas: FEAPAES Acontece, APAE em Foco 
e Do Bem Show. Após passar por algumas 
reformulações, o programa APAE em Foco 
passou a ser um bloco do FEAPAES Acon-
tece. 

O intuito dos dois programas é proporcio-
nar as APAES paulistas, um canal exclusivo 
do movimento apaeno paulista, levando in-
formação importante acerca da pessoa com 
deficiência e também um espaço para elas 
divulgarem suas ações e projetos.

 O programa FEAPAES Acontece é apre-
sentado pela advogada e presidente da 
FEAPAES-SP, Cristiany de Castro e pela jor-
nalista e coordenadora de comunicação 
da FEAPAES-SP, Thaís Demacq, e   vai ao 
ar todas as quintas-feiras, às 15h, trazendo 
notícias atualizadas sobre as articulações 
realizadas pela entidade estadual, leis e 
decretos que dizem respeito a pessoa com 

Criação da Web TV

deficiência e ao terceiro setor. Já no bloco 
APAE em Foco, são divulgadas as ações e 
projetos das APAES paulistas, uma oportu-
nidade para as filiadas serem vistas e reco-
nhecidas pelo trabalho que realizam. 

 Já O Do Bem Show tem o formato de talk 
show, onde os convidados são as persona-
lidades do movimento apaeano paulista ou 
pessoas que fazem o bem. Durante o pro-
grama, apresentado também pela Cristiany 
de Castro, os convidados contam suas his-
tórias e debatem temas relevantes da atu-
alidade. 
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 A campanha Multiplicadores do Bem, criada pela Federação das APAES do Estado de 
São Paulo (FEAPAES-SP), teve o objetivo de dar mais visibilidade para as APAES paulistas, 
incentivando as pessoas que o bem é bom, é legal é cool! O objetivo era despertar a aten-
ção de possíveis parceiros para as APAES. 

A campanha incentiva as pessoas a fazer doações para as APAEs de suas cidades no 
estado de São Paulo, trabalhos voluntários em eventos das APAES, solicitar melhorias em 
instituições públicas e privadas para melhor acessibilidade e comodidade da pessoa com 
deficiência, entre outras atitudes que beneficiem as APAES e as pessoas com deficiências. 

E para atender as novas tendências, a campanha entrou em sua segunda fase e passou 
a ser Influenciadores do Bem. A nova nomenclatura segue grandes emissoras de TV que já 
adotaram a estratégia, que é a de utilizar os influenciadores. Com um amplo alcance e al-
tas taxas de engajamento os influenciadores emprestam sua credibilidade para as marcas 
chegarem até o público desejado de maneira natural e criativa. 

Campanhas:

Multiplicadores do Bem  e

Influenciadores do Bem 

407.457 
visualizações nos 

vídeos dos artistas

Vários artistas e atletas como: Guilherme 
e Santiago, Dilsinho, Enzo Rabelo, Zé Felipe, 
Denílson Show e Edu Dracena, Thiago Bra-
va, Jerry Smith, Bruno Bevan, Eri Johnson, já 
estão com a gente Multiplicando o Bem!

Celebridades que já aderiram à campanha:
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A FEAPAES-SP ampliou e fortaleceu o pacote de tecnologia para as APAES filiadas, que 
inclui sistema Argus, site, e-mails personalizáveis e Google Meet. São ferramentas impor-
tantes para que as APAES do estado de São Paulo gerenciem suas demandas, divulguem 
suas ações e projetos com vistas a despertar a atenção de possíveis parceiros e ou volun-
tários.

Salas de videoconferência com uso 
gratuito ofertada para as APAES: 

Mais de 1.200 reuniões

Mais de 20 mil participantes

Mais de 1.700 horas de conferência

271  APAES utilizam o sistema

Oferecido gratuitamente para todas as 
filiadas, atualmente 261 APAES utilizam

Contas de e-mails institucionais via g-mail, 
por meio da parceria com o Google. 

112 APAES utilizam a ferramenta.

Sistema de 
Gestão Argus

Site

E-mail

Google Meet
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A FEAPAES-SP inovou em favor de suas 
filiadas e criou o Fundo de Projetos, que é 
uma plataforma de financiamento de ações 
das APAES, e que repassou desde 2016 mais 
de 4,2 milhões, impactando diretamente 
milhares de usuários e suas famílias.

Somente nos últimos três anos, a FEAPA-
ES-SP repassou R$ 3.183.473,25 para mais 
de 159 APAES em projetos de até R$20 mil. 
Mesmo com a pandemia causada pela CO-
VID-19, foram mantidos os repasses no pe-
ríodo.

Em 2019, lançamos o Fundo de Projetos 
da Assistência Social, que repassou para 
134 APAES R$ 2.676.127,03.

Depois de inúmeros diálogos junto a APAE Brasil, após anos sem um desfecho quanto 
aos recursos oriundos dos títulos Troco Bom, Super Cap, Cap Legal litoral, Cap Legal/ 
ABC Cap, Forte Cap, de propriedade da respectiva entidade nacional, mas comercializa-
dos em território paulista, a FEAPAES-SP conseguiu que os recursos fossem repassados 
para 57 APAES localizadas no território de venda dos respectivos.

O valor de R$2.705.625,88 impactou as APAES beneficiadas que puderam aperfeiçoar 
suas infraestruturas, ampliar os atendimentos, e como resultado, melhorar a qualidade de 
vida de centenas de pessoas com deficiências.

Fundo de Projetos

Fundo de Projetos
Assistência Social

Outros Títulos 
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Doação dos Computadores
A FEAPAES-SP doou um computador para cada filiada neste ano de 2020, totalizando 

303 máquinas. Os kits  entregues eram compostos por um computador equipado com o 
Windows 10 Pro, mouse, teclado e Webcam.  

“Foi uma proposta que apresentei para o conselho de administração e para a diretoria 
e que foi aprovada por unanimidade. Os equipamentos permitirão que as APAES acompa-
nhem os cursos da UNIAPAE-SP, reuniões à distância, lives e webinars. E nesse momento, 
com certeza, a utilização será muito maior, porque em tempos de pandemia fica como a 
única alternativa esse contato online”, explica Cristiany de Castro, presidente da FEAPAES-
-SP.
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De coordenadores estaduais e regionais das 11 coordenadorias.

11 encontros presenciais nos nas mais diversas 
cidades do estado. 

6 encontros online para definição ações duran-
te a pandemia.

Reuniões de Coordenadorias

40 encontros

17
encontros

Reuniões de Diretoria

22

Definição de metas e alinhamento das estratégias do movimento apaeano paulista
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No dia 25 de fevereiro de 2019, a FEA-
PAES-SP, representada por sua presidente, 
Cristiany de Castro, junto com as coodena-
doras estaduais de assistência social e de 
autodefensoria, Tina Assunção e Catia Tei-
xeira, reuniram-se com a secretária de as-
sistência social, Célia Parnes.

O encontro teve por objetivo levar as 
demandas das APAES, apresentar o movi-
mento apaeano do estado de São Paulo e 
solicitar uma parceria direta do governo 

29 reuniões com 
representantes do 

poder público

47 ofícios enviados aos 
representantes do poder 

público

Reunião com a secretária de 
assistência social Célia Parnes

com as APAES nos moldes do que já existe 
com a secretaria da educação.

A presidente da Federação das APAES do 
Estado de São Paulo, Cristiany de Castro es-
teve no dia 26 de novembro de 2020, com 
o ministro da educação, Milton Ribeiro para 
mostrar as ações desenvolvidas pelas APA-
ES paulistas referentes a área da educa-
ção, tratar de temas relativos a política na-
cional de educação especial e apresentar 
pleitos voltados ao setor. Flávia Catanante, 
coordenadora estadual de educação e ação 
pedagógica, Sérgio Eleutério, diretor finan-
ceiro da APAE de Mogi Guaçu e o deputado 
federal e presidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das APAES e Pestalozzis, 
Marcio Alvino também participaram do en-
contro. 

“A reunião foi um momento muito impor-
tante para apresentarmos todo trabalho 
realizado pelas APAES do estado de São 
Paulo na área da educação, ao todo são 272 

escolas de educação especial e 49 centros 
de atendimento educacional especializado, 
atendendo um público alvo total de 31.861 
alunos.  E também nos colocamos a dispo-
sição para contribuir com o avanço na polí-
tica pública de educação no que se refere 
ao atendimento das pessoas com Deficiên-
cia Intelectual, Autismo e Múltiplo”, destaca 
Cristiany de Castro. 

Reunião com ministro da educação
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No dia 12 de agosto de 2019, a presidente da 
Federação das APAES do Estado de São Paulo 
(FEAPAES-SP) e secretária executiva da Frente 
Parlamentar em Defesa das APAES, Cristiany 
de Castro, juntamente com o deputado federal 
e presidente da Frente, Marcio Alvino, se reu-
niu com o vice-governador do estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia para pleitear ações que 
beneficiem as APAES do Estado.

“As APAES do estado de São Paulo atendem 
diretamente 70 mil pessoas com deficiência 
intelectual e/ou múltipla nas áreas de assis-
tência social, educação e saúde, para que as 
APAES consigam manter o serviço prestado 
e aprimorar cada vez mais esse atendimento 
precisamos trabalhar junto ao poder público 
para a efetivação dos diretos dessas pessoas. 
A FEAPAES-SP e a Frente Parlamentar traba-
lham incessantemente para que a sociedade 
se torne cada vez mais inclusiva e que as pes-

A FEAPAES-SP, no dia 14 de março de 2018, levou alguns pedidos para o Ministério do 
Desenvolvimento Social. Na ocasião, as demandas foram apresentadas pela presidente 
da Federação das APAES de São Paulo (FEAPAES-SP), Cristiany de Castro. “Todos sabe-
mos da importância do trabalho das APAES. É nossa obrigação lutar por mais recursos e 
programas federais que ajudem essas entidades a atender a população do nosso Estado”, 
afirmou o deputado federal Baleia Rossi.

O encontro aconteceu no gabinete do mi-
nistro Osmar Terra. Também participou do 
encontro, o vereador do município de Con-
chal e diretor de patrimônio da FEAPAES-
-SP, José Roberto Guimarães.  A presidente 
da FEAPAES-SP aproveitou a oportunidade 
também para solicitar a definição orçamen-
tária de receitas específicas para as APAES. 
Ela explicou que os recursos federais envia-
dos às prefeituras acabam sendo divididos 
para diversos tipos de atendimento.

Reunião com o vice-governador

Reunião com o então ministro da 
cidadania, Osmar Terra

soas com deficiência tenham uma boa quali-
dade de vida” afirma Cristiany de Castro.

Também esteve presente na reunião o as-
sessor especial do vice-governador Marcelo 
Aguiar.
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No dia 6 de agosto de 2018, membros da 
diretoria da Federação das APAES do Esta-
do de São Paulo (FEAPAES-SP) reuniram-se 
com o secretário de educação do estado, 
João Cury Neto, para apresentar os pleitos 
das APAES paulistas. Dentre os assuntos 
tratados, estavam: a renovação do convênio 
da educação, o aumento do per capita e o 
aprimoramento do sistema educacional.

As APAES do estado de São Paulo ofere-
cem ensino especializado de excelência em 
educação especial para mais de 20 mil usu-
ários, seu público alvo são alunos com defi-
ciência intelectual, múltipla e autismo, que 
possuem necessidade de apoio permanen-
te-pervasivo, substancial ou muito substan-

A diretoria da Federação das APAES do 
Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), com-
posta por sua presidente, que também é 
secretária executiva da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das APAES, Cristiany de 
Castro, pelo diretor social Paulo Arantes, e 
pelos integrantes do Conselho Fiscal da en-
tidade,  Vera Lúcia Ferreira Lima e Cézar Vi-
lela, foi recebida no dia 29 de maio de 2019, 
no Palácio dos Bandeirantes pelo secretário 
de Desenvolvimento Regional do Estado de 

 Reunião com o secretário de educação João Cury

Reunião com o secretário de 
desenvolvimento regional Marco Vinholi

São Paulo, Marco Vinholi, que na ocasião re-
presentava o governador João Dória.

Na audiência foram apresentados vários 
pleitos das APAES, como: a viabilização da 
parceria direta entre o Governo do Estado e 
as APAES para o atendimento das pessoas 
com deficiência acima dos 30 anos e a al-
teração de resolução afim de permitir que 
100% dos recursos do Fundo da Assistência 
Social possam ser utilizados para o paga-
mento dos profissionais que integrarem as 
equipes de referência do SUAS.

Além disso, também foram solicitadas 
outras demandas do movimento apaeano 
paulista, conforme explica Cristiany. “ So-
licitamos ainda que na área da saúde nós 
tenhamos parceria para o atendimento dos 
autistas, que sejam abertas mais vagas na 
área da educação, que os per capitas da 
educação e assistência social sejam atua-
lizados, e que possamos fazer valer a par-
ceria para avaliação diagnóstica”, explicou. 

cial e que em razão de suas necessidades 
de serviços integrados e especializados não 
puderam ser beneficiados pela inclusão em 
classes comuns do ensino regular.
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A presidente da Federação das APAES do 
Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), Cris-
tiany de Castro, esteve em Brasília no dia 27 
de junho de 2019, uma das pautas foi a bus-
ca de apoio no Congresso Nacional para 
as mudanças nos critérios do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). O pedido tam-
bém tem o apoio da Frente Parlamentar em 
Defesa das APAES, presidida pelo deputado 
federal Márcio Alvino. Na ocasião, a presi-
dente da FEAPAES-SP esteve com os de-
putados federais Marco Aurélio Bertaiole e 
Renata Abreu.

“Considerando a necessidade de respeito 
ao princípio da dignidade humana e as ex-
tremas dificuldades enfrentadas pelas pes-
soas com deficiência, solicitamos o apoio 
dos deputados no citado projeto de lei que 
está em andamento no Poder Legislativo 
Federal”, explicou a presidente da FEAPA-
ES-SP, Cristiany de Castro.

No dia 23 de maio de 2019, aconteceu em Brasília, a solenidade de relançamento da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES. A Frente Parlamentar, que é presidida pelo 
deputado federal Marcio Alvino (PR-SP), trabalhará nas articulações para defesa e garan-
tia de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla no âmbito federal.

Reunião com a deputada federal Renata Abreu

Articulação para o relançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa das APAES

27
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A presidente da FEAPAES-SP, Cristiany de Castro, foi escolhida como secretária exe-
cutiva da Frente Parlamentar por sua experiência no trabalho em prol da inclusão da 
pessoa com deficiência. Segundo ela, toda a experiência adquirida na defesa das APAES 
e no seu trabalho como presidente da FEAPAES-SP será utilizado para dinamizar as ati-
vidades e obter conquistas que facilitem o trabalho de inclusão social e, principalmente, 
a manutenção das entidades que lutam com dificuldades para prestarem um serviço de 
qualidade para todos os necessitados.

Uma das grandes incentivadoras do relançamento da Frente Parlamentar, Cristiany de 
Castro declarou o empenho da Frente em favor do movimento apaeano do Brasil para re-
alizar as defesas necessárias em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
atendidas pelas mais de 2.100 APAES em todo o Brasil.

“Se não fossem as APAES, muitas dessas 350 mil pessoas atendidas diariamente não 
teriam uma vida digna”, afirmou a presidente da FEAPAES-SP.

A Federação das APAES do Estado de 
São Paulo, representada por sua presiden-
te e também secretária executiva da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa das APAES e 
Pestalozzis, Cristiany de Castro, articulou a 
liberação de R$ 7.243.454,00 para 63 APAES 
do estado de São Paulo.

O valor é referente as emendas parla-
mentares apresentadas pelo deputado 
Márcio Alvino, que é o presidente da Frente 
Parlamentar em 2020. Durante o mandato 
do deputado, outras emendas serão apre-
sentadas para beneficiar mais APAES pau-
listas, visando garantir os direitos e promo-

Representação das APAES Paulistas

Articulação para o repasse de 7 milhões em 
emendas parlamentares

ver a inclusão das pessoas com deficiência 
intelectual e/ou múltipla.

Cristiany de Castro explicou que o traba-
lho da FEAPAES-SP e da Frente Parlamen-
tar Mista é atuar na defesa dos direitos das 
pessoas com deficiências, fortalecer o mo-
vimento apaeano do Estado e lutar para que 
as leis sejam cumpridas. “Ainda há muito 
para ser feito para garantir o cumprimento 
de assistência à saúde, assistência social, 
educação e inclusão efetiva, mas trabalha-
mos todos os dias para avançar nas con-
quistas”, completa.

28
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Outra importante parceria realizada pela 
FEAPAES-SP é com a EDP, concessionaria 
de energia, que auxilia a sustentabilidade 
de 13 APAES localizadas nas cidades onde 
a rede atua. A captação é realizada via conta 
de energia o que representa no último triê-
nio o valor de R$ 2.713.797,76.

O repasses via Algar totalizaram R$ 
218.067,72 e foram repassados para três 
APAES localizadas onde a organização atua. 
A captação é realizada via conta de telefo-
ne/internet de clientes da Algar.

“Sem dúvida são importantes parcerias 
que muito tem contribuído para o aprimo-
ramento dos atendimentos prestados pelas 
APAES do estado”, explica a presidente da 
FEAPAES-SP, Cristiany de Castro.

Por meio da parceria com o Vale Cap, fo-
ram repassados as 19 APAES localizadas 
na região de venda do título, o valor de R$ 
9.558.453,80. Com os recursos, as APAES 
conseguem promover ações que visam a 
defesa dos direitos das pessoas com defi-
ciências. “A diretoria da FEAPAES-SP (2018- 
2020) não mediu esforços para que fossem 
repassadas as filiadas, valores recordes. Sa-
bemos que esses recursos foram aplicados 
em benefício de milhares de pessoas com 
deficiências, foco único da atual gestão”, de-
clara Cristiany de Castro, presidente da FE-
APAES-SP.

“Somos a primeira diretoria a fazer os re-
passes de forma direta para as APAES, pois 
entendemos a importância desse recurso 
para a sustentabilidade dessas instituições”, 
completa a presidente.

A Federação das APAES do Estado de São 
Paulo (FAEAPAES-SP) repassou para 9 APA-
ES localizadas nas cidades onde a rede atua, 
o valor de R$ 1.236.078,55 provenientes 
de dois projetos sociais mantidos pela rede, 
que são o Troco do Bem e a Revista Coop. 

 O Troco do Bem, arrecada doações por 
meio do troco dos clientes e cooperados. 
Já a Revista Coop destina parte do valor das 
vendas da revista para a FEAPAES-SP, que 
repassa para as APAES.
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A Federação das APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES/SP), que possui sede em 
Franca (SP), entregou nos últimos três anos 1.415 cadeiras de rodas, para usuários de 
mais de 200 APAES paulistas.  “Com as doações, oferecemos uma melhor qualidade de 
vida a diversas pessoas com deficiência, haja vista que as cadeiras são entregues para uso 
individualizado e não para as Instituições”, explica a presidente da FEAPAES-SP, Cristiany 
de Castro.

A FEAPAES-SP fechou uma importante 
parceria com a Solar Social, plataforma de 
solidariedade e conecta pessoas e empre-
sas que querem doar com quem precisa, 
que articulou a doação de 9.200 unidades 
de produtos dentais da linha Regenerate 
Enamel Science da Unilever para as APAES. 

A FEAPAES-SP recebeu 7.325 unidades 
do serum potencializador, que é um tra-
tamento mais intenso da linha e como as 
APAES estão em quarentena, o produto foi 
destinado aos colaboradores das APAES e 
FEAPAES, e 1848 unidades de creme den-
tal, enviado aos usuários e colaboradores 

7.352 kits de tratamento dental
1.846 cremes dentais

34 APAES beneficiadas

das instituições. 

“A parceria com a So-
lar Social e Unilever veio 
em um momento muito 
importante, estamos vi-
venciando um período de muitos desafios, 
e muitas famílias estão mais vulneráveis fi-
nanceiramente e a doação de produtos de 
higiene fará a diferença, ainda mais por ser 
um produto de alto nível, que irá melhorar a 
qualidade de vida dos usuários e colabora-
dores beneficiados” afirma Cristiany de Cas-
tro, presidente da FEAPAES-SP.



32

Por meio de uma ação conjunta realizada pela Descubra a Sua Causa - um programa da 
Pátria Voluntária (Governo Federal) - e campanha Influenciadores do Bem (FEAPAES-SP), 
56.596 pessoas com deficiência intelectual e múltipla e pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social e suas famílias receberam 200 mil unidades de Kinder Joy, que foram doados 
pela empresa Ferrero. 

As doações contemplaram 75 APAES paulistas e a mais três instituições congêneres do 
município de Franca (SP). 

“Essa parceria veio em um momento muito importante, pois estamos vivenciando um 
período de muitos desafios e de muitas restrições. Muitas famílias estão mais vulneráveis 
financeiramente, o que na maioria das vezes, as impossibilitam de adquirir alimentos que 
não compõem a alimentação básica’, explica a presidente da FEAPAES-SP, Cristiany de 
Castro.
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O Ministério do Desenvolvimento Social, 
atendendo a um pedido da Federação das 
APAES do Estado de São Paulo (FEAPAES-
-SP), doou 201 toneladas de leite em pó 
para as APAES paulistas. 

“Ficamos satisfeitos com a distribuição 
desses leites às APAES do estado de São 
Paulo, pois foi mais uma conquista impor-
tante”, explica Cristiany de Castro, presiden-
te da FEAPAES-SP.

Ministério da Cidadania

Doação de leite em pó

201 toneladas
De leite em pó doado para 

as famílias das APAES 
paulistas

34



35

A Federação das APAES do Estado de São 
Paulo (FEAPAES-SP) terminou de entregar 
para as APAES, os 15 mil quilos de arroz 
doados pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), referente ao Programa 
Fome Zero – Agricultura Familiar. Foram be-
neficiadas 11 instituições, que irão repassar 
o alimento para as famílias.

 As APAES beneficiadas foram: Bauru, 
Jaú, Lençóis Paulista, Santa Cruz Rio Pardo, 
Taquarituba, Agudos, Pederneiras, Iacan-

Ministério da Cidadania
Doação de arroz

ga, Arealva, Areiopolis e Duartina. “No nos-
so país infelizmente, ainda são milhares de 
pessoas que convivem todos os dias com a 
fome. Segundo um relatório produzido pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
2017, 2,5% da população brasileira passou 
fome, o que corresponde a 5,2 milhões de 
pessoas. Por isso, acredito que essa doação 
será muito útil para nossas famílias”, fala 
Cristiany de Castro, presidente da FEAPA-
ES-SP.

15 toneladas
De arroz doados 

para as famílias das 
APAES filiadas
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225 cursos presenciais ofertados gratuitamente às APAES filiadas em 2018 e 2019
com 18.640 participantes. 

3 jornadas presenciais com dois dias de duração realizadas em 2018 e 2019. Os temas 
tratados foram: educação, legislação do terceiro setor e assistência social, com 623 parti-
cipantes. 

43 palestras gratuitas realizadas em todo o estado de São Paulo sobre a Lei Brasileira de 
Inclusão, com 1.500 participantes.

559 Eventos realizados nas áreas da 
assistência social, educação, 
gestão e saúde

Encontro com as Famílias
A FEAPAES-SP visitou as APAES paulistas, promovendo encontros presenciais com as 

famílias, levando orientações e informações de interesse das famílias. Foram 6.485 famí-
lias impactadas em 215 encontros, apenas em 2019.

6.485 famílias 
impactadas

em 215 encontros 
realizados em 2019
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Setembro Verde

Criada pela APAE de Valinhos em 2015, a campanha ganhou o apoio da FEAPAES-SP e 
desde então as duas instituições realizam o evento de abertura e movimentam a toda a so-
ciedade sobre a importância da inclusão social da pessoa com deficiência.

O maior evento de conscientização da inclusão social

Confira os números de participantes em 
cada edição: 

2018
Mais de 100 participantes na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo

2019
Mais de 300 participantes no Memorial da 
Inclusão da América Latina

2020
Devido a pandemia tivemos que realizar o 
evento online que contou com mais 1.700 
visualizações.
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Entre os dias 17 e 22 de julho de 2018, Fran-
ca (SP) foi palco da XIX Olimpíadas Espe-
ciais das APAES – Edição Estadual, o evento 
reuniu cerca de 800 pessoas, entre atletas, 
técnicos e acompanhantes das APAES de 
todo o estado de São Paulo. Superação e 
garra marcaram o maior evento esportivo 
para pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla do estado de São Paulo.

A solidariedade da população francana 
também marcou a cerimônia de abertu-
ra da XIX Olimpíadas das APAES no dia 17, 
para participar da festa era necessário tro-
car o ingresso por um 1 kg de alimento não 

Olimpíada Estadual 
perecível, ao todo foram 2105 kg arrecada-
dos, que foram distribuídos entre as famílias 
atendidas pela APAE de Franca.

A Cerimônia de Abertura lotou o ginásio 
Pedrocão, templo do basquete nacional, e 
contou com a entrada das 17 delegações 
que competiram no evento juntamente com 
a equipe do Sesi Franca Basquete, acendi-
mento de tocha, apresentação da escola de 
dança Vem Dançar, dos usuários da APAE 
Franca e da escola de samba Ases do Rit-
mo, além dos shows das bandas Quintal 16 
e Detonautas Roque Clube.

Os atletas disputaram nove modalidades 
esportivas: atletismo, basquetebol, futsal, 
futebol de sete, natação, tênis de mesa, vo-
leibol adaptado, dama e dominó. 

40
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Record de participantes
Mais de 800 atletas e profissionais. 

Record de delegações
Pela primeira vez 17 conselhos 

participaram do evento.

Record de público na abertura
Mais de 3.500 pessoas participaram 

da cerimônia de abertura.

Viabilização com todas as despesas pagas para a delegação paulista participar da etapa 
nacional em Canoas no estado do Rio Grande do Sul, ao todo foram 90 atletas e técnicos.  

Números Recordes nas 
Olimpíadas Especiais das APAES

Olimpíada Nacional
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A Federação das APAES do Estado de 
São Paulo (FEAPAES-SP) juntamente com 
a APAE de Valinhos e representantes de 45 
APAES do Estado de São Paulo, realizaram 
muito mais do que um Festival de Artes, 
promoveram um grandioso evento de arte e 
cultura tendo como protagonistas as pesso-
as com deficiências. 

Por meio deste evento promoveu-se a 
cultura, a socialização, o conhecimento e, 
principalmente a inclusão social, além de 
fomentar o turismo na cidade. A criatividade 
e superação também foram marcas inde-
léveis do evento. Cada artista que se apre-
sentou no palco, além de superar o medo 
natural da exposição ao público, teve que 
também superar as suas limitações físicas e 
também aquela deficiência que ainda existe 
em nosso meio social:  a falta de conheci-
mento dos direitos e das capacidades que 
possuem.

Ainda no decorrer do festival, as pesso-
as atendidas pelas APAES deram exemplos 
de comprometimento e de dignidade da 
pessoa humana. Amizades foram criadas e 
as existentes solidificadas. Os artistas pas-
saram de expectadores para protagonistas, 
que é também um dos principais pleitos da 
FEAPAES-SP. 

“Temos lutado incansavelmente para 
que os direitos das pessoas com deficiên-
cia saiam do papel, e se tornem reais no dia 
a dia deles. Proporcionar acesso a arte e a 
cultura é apenas um dos direitos que de-
vem ser garantidos a eles”, fala a presidente 
da FEAPAES-SP, Cristiany de Castro.

Festival Nossa Arte 
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Record de participantes
Mais de 600 artistas e técnicos parti-

ciparam do evento.

Estúdio de TV
Pela primeira vez o evento foi realiza-
do dentro de um estúdio de televisão

Viabilização com todas as despesas pagas para os campeões da edição estadual parti-
ciparem da etapa nacional em Manaus no estado do Amazonas, ao todo foram 69 artistas 
e técnicos.

Um marco no movimento apaeano paulista

Festival Nacional
43
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Pela primeira vez na sua história, a FE-
APAES-SP recebeu em um único evento, 
mais de 184 APAES.  Entre os dias 14 e 16 
de fevereiro de 2020, a cidade de São Pedro 
(SP) – localizada a 190 Km da capital paulis-
ta -  foi palco de um importante evento do 
movimento apaeano paulista, a II Capacita-
ção para Dirigentes. Mesmo após o encerra-
mento das inscrições, muitas pessoas foram 
pessoalmente até o local em busca de uma 
vaga.

Com um plenário lotado, composto por 
450 pessoas, o evento foi aberto com uma 

Capacitação para Dirigentes

bonita cerimônia, que contou com a pre-
sença de diversas autoridades, dentre elas 
o senador Flávio Arns, o vice-prefeito de São 
Pedro, Thiago Silvério da Silva, a presiden-
te da FEAPAES-SP e secretaria executiva da 
Frente Parlamentar em Defesa das APAES, 
Cristiany de Castro, Maria de Fátima Dalmé-
dico Godoy, que na ocasião representou a 
Federação Nacional das APAES (APAE Bra-
sil), entre outros. Também participaram da 
abertura, usuários da APAE de São Pedro, 
ocasião em que puderam mostrar aos pre-
sentes do que são capazes, por meio de 
duas apresentações brilhantes executadas 
no palco do evento: Time of my life (dança) 
e Pra ser feliz (Coral).

“Esse evento superou nossas expectati-
vas, havíamos feito a previsão de lotar ape-
nas um hotel. Porém, ainda no período de 
inscrição tivemos que bloquear um segun-
do hotel para atender todas as APAES. Isso 
é fruto do trabalho sério que temos desem-
penhado, com total transparência, dinamis-
mo e atenção as demandas de nossas filia-
das”, explica a presidente da FEAPAES-SP, 
Cristiany de Castro.

Número recorde: mais de 180 APAES participaram da 
capacitação realizada em São Pedro
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Record de público
Mais de 450 participantes entre presi-

dentes e gestores das APAES paulistas.

Sem custos para os 
participantes

Evento totalmente custeado pela 
FEAPAES-SP, desde os custos com o 

evento, até as despesas de alimenta-
ção e hospedagem.

Imersão de conhecimento
Foram mais de 15 horas de capacita-
ção, com palestras voltadas a gestão 

do terceiro setor.
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O Instituto UNIAPAE-SP –  área educacional da Federação das APAES do Estado de São 
Paulo (FEAPAES-SP) – foi criado com o intuito de difundir o conhecimento entre os profis-
sionais que atuam nas áreas da assistência social, educação, saúde e gestão e para servir 
de campo de formação, treinamento e aperfeiçoamento para profissionais do terceiro se-
tor; fomentar os meios para a pesquisa científica e disseminar publicações que promovam 
o conhecimento acerca do universo da pessoa com deficiência.

Além disso, o Instituto UNIAPAE-SP vem ao encontro das atuais demandas do terceiro 
setor, que sofreu nos últimos anos um crescimento significativo, atraindo o interesse de 
estudantes e profissionais de diversas áreas, que buscam se adaptar as novas realidades 
e tendências desse importante setor. Com esses propósitos, e utilizando-se de toda a sua 
expertise de mais de 25 anos na promoção de cursos, palestras, simpósios, mesas-re-
dondas e congressos voltados para as APAES, o Instituto torna-se um canal de difusão do 
conhecimento, através do ensino a distância.

UNIAPAE-SP
Uma plataforma de educação voltada para 

o movimento apaeano e para as demais 
instituições do terceiro setor 

Como falar bem em público

Comunicação na Prática: fundamentos básicos para as redes sociais

Elaboração e Gestão de projetos Sociais

Programa “Emprego Apoiado”: implantação e acompanhamento

Mais de 1200 inscritos nos cursos:
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A FEAPAES-SP começou no ano de 2019, 
a investir nas lives, com uma alternativa pra-
tica para levar conhecimento para suas filia-
das. Com a pandemia do novo coronavírus, 
a entidade passou a investir também nas 
webinars, e as lives ganharam mais força, 
já que são a melhor alternativa para evitar 
aglomerações. Além disso, eliminam o tem-
po de deslocamento e o custo de infraes-
trutura e alimentação necessário para os 
eventos presenciais.

Em 2019, foram realizadas 9 lives, com 
mais de 86 mil visualizações. Em 2020, FE-
APAES-SP lança a serie de lives, webinar e 
semanas técnicas, denominada Saberes 
e práticas sobre a pessoa com deficiência: 
conhecer para transformar. No respectivo 
ano a FEAPAES-SP promoveu 30 lives com 
mais de 85 mil visualizações. Os webinars, 
também ganharam espaço e importância 
nesse período de pandemia. No total foram 
realizados 23 webinars, com mais de 12.500 
inscritos. 

A FEAPAES-SP, junto com seu instituto UNIAPAE-SP promoveu em 2020 oito Semanas 
Técnicas. O objetivo é ampliar o debate acerca de temas relevantes ao universo da pessoa 
com deficiência. Os eventos aconteceram ao vivo, de forma virtual.  

O evento tem como público alvo profissionais das APAES paulistas e de outras institui-
ções que tenham interesse no assunto. O evento faz parte da Série Saberes e Práticas so-
bre a Pessoa com Deficiência - Conhecer para Transformar, que busca promover o debate 
e o compartilhamento de informações relevantes por meio de Lives e Webinars.

Criação das Lives e Webinars

Semanas Técnicas

9 lives
86.642 visualizações

30 lives
85.539 visualizações 

23 webinars
12.753 inscrições

4.719 inscritos

Dados coletados ate 4/11/2020

2019

2020

Em 7 edições da Semana 
Técnica, eventos totalmente 

online e gratuitos

31.848
visualizações
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O I Congresso Científico Online da FEA-
PAES-SP, que aconteceu entre os dias 24 e 
27 de agosto de 2020, atraiu o interesse de 
estudiosos da causa da pessoa com defici-
ência de diversas localidades do Brasil e do 
mundo. Isso porque o evento teve 882 ins-
critos e125 artigos submetidos. O evento foi 
realizado pela Federação das APAES do Es-
tado de São Paulo (FEAPAES-SP) e pelo Ins-
tituto de Ensino em Pesquisa UNIAPAE-SP, e 
teve como tema: Intersetorialidade: saberes 
e práticas sobre a questão da pessoa com 
deficiência.

 De acordo com a organização do even-
to, os temas das palestras despertaram o 
interesse de estudiosos de Portugal e Mo-
çambique, e de 23 estados brasileiros, que 
são Pará, São Paulo, Alagoas, Goiás, Tocan-
tins, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pa-
raíba, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio 
de Janeiro, Bahia, Paraná, Amapá, Alagoas, 
Amazonas, Rondônia, Pernambuco, Mara-
nhão, Piauí.

“Há alguns anos, a FEAPAES-SP busca 
participar de estudos acadêmicos voltados 
à pessoa com deficiência, já realizamos par-
cerias com diversas universidades e grupos 
de estudos, em 2019 criamos o Instituto de 
Ensino e Pesquisa UNIAPAE-SP com obje-

I Congresso Científico Online 
da FEAPAES-SP

tivo de fortalecer o conhecimento em ter-
ceiro setor. O Congresso Científico veio para 
reunir e construir saberes, para que possa-
mos disseminar informações entre entida-
des, profissionais, poder público, estudan-
tes e pesquisadores” explica a presidente 
da FEAPAES-SP, Cristiany de Castro.

Única federação do Brasil a realizar o congresso em 2020
Apesar do cancelamento da edição presencial, A FEAPAES-SP não deixou as 

filiadas sem capacitação e se reinventou para realizar a edição on-line.

Sucesso de Público
Mais de 880 inscritos de 23 estados brasileiros e de Portugal e Moçambique

Sucesso de Submissões
Foram mais de 125 artigos submetidos
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