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PALAVRA DA PRESIDENTE 

 

 
Ao longo destes 36 aos está entidade vem trabalhando e lutando pelo 

direito das pessoas com deficiência física no estado de santa Catarina. 

Sabemos que ainda temos um longo caminha e diversas batalhas a ser 

enfrentada, mas com muita luta e persistência vamos buscando uma 

sociedade inclusiva e que respeite as diferenças que existe entre todos 

nós! 

 Por enquanto temos a prioridade de estimular, incentivar e criar 

novas possibilidades de desenvolvimento de suas potencialidades física, 

motora e cognitiva para juntos lutarmos pelos direitos das pessoas com 

deficiência física. 

 

 

 

 

Jucilene da Paixão Moraes Homem 

Presidente da AFLODEF 

Gestão de 2021/2025 
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IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Instituição: Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos de SC – 

AFLODEF 

CNPJ: 78.827.177/0001-53 

Endereço: Rua Rui Barbosa, 708, Bairro Agronômica – Florianópolis - SC  

Natureza Jurídica: Associação sem fins lucrativos  

E-mail: gerencia@aflodef.org.br 

Telefones: (48) 3228-3232 fixo e WhatsApp  

 

 

 

Registro CNAS Nº 2.411  

Forma de Tributação: Entidade Imune  

Isenta da Cota Patronal INSS: Sim  

Classificada Como OSCIP: Não  

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Sim  

 

 

 

Responsável na Entidade pelo preenchimento dos dados:  

Nome Completo: Thaiara Reis  

CPF: 060.040.459-50 

Cargo/Função: Contadora  

Telefone contato: (48)3365-8994 WhatsApp (48) 9-9627-5466 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL X DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 
A responsabilidade social é quando Entidades, de forma voluntária, adotam 

posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar dos seus 

públicos interno e externo. A AFLODEF tem trabalhado na busca de melhor 

qualidade de vida das pessoas com deficiências físicas e suas respectivas 

famílias, fortalecendo os talentos proporcionando a valorização o resgate das 

suas competências. Servindo de elo entre as pessoas e as demais entidades e 

empresas parceiras, formando um trabalho em rede, potencializando 

resultados. 

O desenvolvimento sustentável visa melhorar as condições de vida de todos, 

preservando-se o meio envolvente a curto, mas também a longo prazo, tendo 

como objetivo um desenvolvimento economicamente eficaz, socialmente 

equitativo e ecologicamente sustentável da água e do ar.  

A AFLODEF atua com programas e atividades fomentando o desenvolvimento 

humano e a intervenção comunitária, cujos esforços empreendidos visam à 

melhoria da qualidade de vida, estimulando a elevação da autoestima e da 

autoconfiança, fazendo com que o processo de inclusão social se torne 

sustentável e efetivo. 

A associação possui em sua sede uma oficina para serviços de consertos e 

reparos nos equipamentos de locomoção para os usuários com deficiência física, 

tais serviços são disponibilizados de forma gratuita para os atendimentos.  

Antes

 

Depois
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Doação e concessão de uso de equipamentos 

 

As doações e concessões de meios auxiliares de locomoção também fazem parte 

das atividades desenvolvidas pela equipe do Serviço Social, este trabalho é 

direcionado aos usuários que necessitam destes equipamentos para sua 

mobilidade, conforme Figura 7. É através de estudo sócio econômico e das  

necessidades de cada usuário, que são oferecidos os meios auxiliares de 

locomoção a partir da disponibilidade da Associação, que recebe estes 

equipamentos através de doações, que só neste ano de 2020 pode-se 

oportunizar a concessão de 108 meios auxiliares de locomoção. 

 

Figura 7 – Concessões de Meios Auxiliares de Locomoção/2020 
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Oficina de Manutenção/Conserto de Equipamentos 

 

A Associação mantém uma oficina, conforme Figura 8, equipada com 

ferramentas próprias para manutenção/conserto de cadeiras de rodas e outros 

equipamentos. Este serviço é oferecido para que as pessoas com deficiência 

física possam ter seus equipamentos sempre à disposição e em bom estado de 

uso. As peças de reposição são adquiridas através do convênio com a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, que viabiliza recursos para atender essa demanda. 

 
Figura 8 – Oficina/2020 

 

 
 

No ano de 2020 a oficina recebeu uma grande demanda de 

manutenção/conserto de equipamentos, conforme Gráfico 3, isso mostra a 

necessidade das pessoas e a importância deste serviço para os usuários. 
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Gráfico 3 – Atendimentos da Oficina/2020 

 
 

Além da manutenção/conserto dos equipamentos, a oficina também é 

responsável pelas reformas, conforme Figura 9, que são necessárias nos 

equipamentos doados e que após este processo são concedidos novamente a 

outros usuários que tem a necessidade dos mesmos. Assim, a Associação 

proporciona a todos, que buscam seus serviços, uma forma de atender as 

demandas vindas das pessoas com deficiência física.  

 

Campanhas e Ações 

 

No decorrer deste ano a Associação realizou algumas campanhas 

através das redes sociais para buscar doações de cestas básicas, conforme 

Gráfico 4, a fim de atender as demandas dos usuários/famílias e assim 

minimizar as necessidades com alimentação.  

 

Gráfico 4 – Campanha – Arrecadação de Cestas Básicas/2020 
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Além das cestas básicas a Associação também recebeu doação de 

máscaras, conforme Figura 10, que neste momento fez toda a diferença para os 

usuários/famílias. 

 

Figura 10  – Ação – Cestas Básicas e Máscaras/2020 
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HISTÓRICO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 

 
Fundada em 15 de abril de 1985, com 34 anos, a Associação Florianopolitana 

de Deficientes Físicos/SC - AFLODEF acredita e trabalha em prol da pessoa 

com deficiência e seus familiares. É uma entidade sem fins lucrativos, que tem 

como objetivo a inclusão social de pessoas com deficiência física e em 

vulnerabilidade social/risco. 

Desde sua criação, a Entidade já atendeu mais de 20 municípios do estado de 

Santa Catarina. A entidade situa-se em Florianópolis, contudo, devido a 

demanda e deficiência de recursos em outras localidades da região, as pessoas 

com deficiência física recorrem a Instituição em busca de acesso a seus direitos. 

Dentre os 13 municípios da região da Grande Florianópolis a maioria dos 

atendimentos são realizados com munícipes de Florianópolis e São José. Estes 

dois em maior número, pois são os únicos municípios que firmam convênios 

para acompanhamento dos usuários. As demais cidades, mesmo tendo uma 

demanda significativa não são atendidas na mesma proporção devido a falta de 

recursos financeiros da entidade, afinal é uma entidade sem fins lucrativos que 

depende de recursos de terceiros para realizar seus serviços e projetos. 

Nossa meta maior é alcançar pessoas com algum tipo de deficiência física e suas 

famílias. A entidade tem cadastrada mais de 7.000 pessoas com essa 

característica, moradores de Florianópolis e cidades vizinhas, um número 

relativamente alto, mas sabemos que ainda tem muitas pessoas que não fazem 

parte dessa estatística em função das condições de acessibilidade e moradia, de 

falta de informação, dificuldades financeiras, materiais entre outras. 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

A Instituição tem trabalhado na busca de melhor qualidade de vida das pessoas 

com deficiências físicas e suas respectivas famílias, fortalecendo os talentos 

proporcionando a valorização o resgate das suas competências.  

Servindo de elo entre as pessoas e as demais entidades e empresas parceiras, 

formando um trabalho em rede, potencializando resultados. 
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MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 
 

Ser um centro de excelência no atendimento a pessoas com deficiência, 

realizando os serviços oferecidos com ética e qualidade, priorizando as pessoas 

que notadamente estão em vulnerabilidade social, onde a busca é pela 

independência dos mesmos e sua sustentabilidade, assim como, priorizar ações 

que possam favorecer as pessoas no presente e com vistas no futuro. 

 

 

NOSSOS VALORES 

 
A AFLODEF possui como crença, ser um centro de referência na inclusão social 

e pretende mobilizar mudanças de paradigmas no que tange a pessoa com 

deficiência física. Procura construir uma entidade cujo nome é sinônimo de 

alcance para todos e cujo objetivo é o reconhecimento pelas ações sociais que 

desenvolve.  

 

VALORES FUNDAMENTAIS  

 

 A ética, a transparência e o respeito no relacionamento com as 

instituições patrocinadoras e com as pessoas com deficiência;  

 Priorizar o atendimento a pessoa com deficiência independente da sua 

classe, cor ou religião;  

 Fomentar a transformação social, onde as pessoas com deficiência e a 

sociedade passem a enxergar os talentos de cada um e não as 

deficiências, fortalecendo os talentos e respeitando a história individual;  

 Olhar a pessoa com deficiência como integrante da sociedade e esclarecê-

lo quanto à legislação, sua importância e promover a reflexão para que 

passem a respeitá-la e praticá-la no dia a dia da atividade humana.  
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DECLARAÇÕES 
 

• Cumpre o estabelecido na Lei Complementar Estadual de nº 459 de 2009, 

especialmente em relação ao piso salarial para os trabalhadores;  

 

• Apoia totalmente a liberdade sindical e o direito a negociações livres;  

• Cumpre os acordos sindicais;  

 

• Não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho análogo ao escravo, 

rejeitando e condenando-o veementemente;  

 
 

• Não tem qualquer envolvimento com prostituição, exploração sexual ou 

com qualquer envolvimento com corrupção;  

 

• Cumpre as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina 

do trabalho - NR 01 e NR 07, do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 
 

• Valoriza e respeita a diversidade; 

 

• Não possui condenações nas justiças estadual e federal na área criminal, 

com trânsito em julgado;  

 
 

• A Organização responde inteiramente pela integridade dos indicadores 

presentados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

 

REGISTROS/DOCUMENTOS 

 

A AFLODEF possui vigentes: 

 
a. Certidão Negativa perante a Previdência Social;  

b. Certidão Negativa perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviços; 

c. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da 

União;  

d. Certidões Negativas de Débitos junto às Receitas Estadual e Municipal;  

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

 

 

 

REGISTROS 

 
Utilidade Pública Municipal Lei n° 2.411 de 23/06/1986;  

 

Utilidade Pública Estadual Lei n° 7.004 de 26/08/1987;  

 

Utilidade Pública Federal Lei nº 9.249 de 26/12/1995;  

 

Entidade Beneficente de Assistência Social Federal – Portaria 1.409 de 

30/11/2012. 
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INSTITUCIONAL 

 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Presidente Jucilene da Paixão Moraes Homem 

 

Vice-Presidente Anselmo Alves 

 

1º Secretário Marcelo Ramiro Franchini 

 

2º Secretário Anne Lyse de Oliveira 

 

1º Tesoureiro Kelly Nunes de Carvalho 

 

2º Tesoureiro Sidnei da Cunha  
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CONSELHO FISCAL 

 

Conselheiro Fiscal Efetivo Elizete Aldarina de Oliveira  

 

Conselheiro Fiscal Efetivo Carlos Henrique dos Santos  

 

Conselheiro Fiscal Efetivo Daniel Vicente 

 

Suplente Conselho Fiscal José Flávio Pires Rosa  

 

Suplente Conselho Fiscal Adriana Aparecida Fidelis  

 

Suplente Conselho Fiscal Julia de Almeida Weiss Pistarini 
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CORPO DISCENTE 

 

 

2018 4096 Assistidos 
 

2019 6194 Assistidos 
 

2020  10829 Assistidos 
 

 

Todos os serviços prestados pela Entidade são gratuitos. 

 

Quadro 3  – Métricas das Redes Sociais/2020 
 

Rede 
Social/ 

métricas 
Tempo 

de Vídeo 
(H) 

Tempo 
Visualizado 

(H) 
Views Comentários Curtidas Interações Inscritos Impressões 

Youtube 7:25 62,1 1704 22 244 266 42 7051 
 

Rede 
Social/ 

métricas 
Tempo 

Visualizado (M) Views Comentários Reações Compartilhamento Engajamento Alcance 

Facebook 976 1973 20 271 19 310 8298 
 

Rede Social/ 
métricas Views Comentários Curtidas Interações  

Alcance 
Instagram 4947 19 778 797 10829 

Lives do Instagram 2128 23 384 407 4384 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Equipe Multidisciplinar 
 

 
A Associação conta com 73 empregados, que através de suas 

competências realizam as atividades necessárias ao bom funcionamento dos 

projetos e parcerias, conforme Quadro 1. 

 

 

Quadro 1 – Quadro de Empregados/2020 

 

 

Cargo/Função Número de Pessoas 

Assistente Social 02 

Assistente Financeiro 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Auxiliar de Departamento de Pessoal 01 

Auxiliar de Manutenção e Meios Auxiliares 02 

Auxiliar de Serviços Gerais 15 

Auxiliar de Transporte 01 

Coordenador de Serviços Gerais 01 

Cozinheira 01 

Educador Físico - Professores 04 

Jovem Aprendiz 01 

Monitor 02 

Moto Boy 01 

Motoristas 13 

Psicóloga 01 

Recepcionista 01 
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Além do quadro de empregados da sede, a Associação firmou parceria 

com entidades públicas, conforme Quadro 2, para a inserção da pessoa com 

deficiência física no mercado de trabalho, proporcionando assim cidadania e 

inclusão social. 

Quadro 2 – Empregados Terceirizados/2020 

Cargo/Função Órgão Público 
Número de 

Pessoas 

Auxiliar 

Administrativo 
CORREIOS 12 

Digitador 

Polícia Civil 12 

Secretaria de segurança Púbica do 

Estado de Santa Catarina 
05 



2019 2020
Receita Bruta (RB) R$ 3.464.935,26 R$ 3.041.018,61
Receita Liquida (RL) R$ 3.464.935,26 R$ 3.041.018,61
Resultado Operacional (RO) R$ 1.464.019,65 R$ 1.304.433,91
Folha de Pagamento Bruta (FPB) R$ 2.050.068,86 R$ 1.673.629,30

% 2019 % 2020

Receitas Totais 100% R$ 3.464.935,26 100% R$ 3.036.018,61
Governo (Federal, Estadual e Municipal) 71% R$ 2.450.015,67 82% R$ 2.494.067,23
Empresas 15% R$ 518.030,01 8% R$ 248.522,35
Contribuições de Pessoa Física 5% R$ 187.029,00 3% R$ 84.934,15
Prestação de Serviços 8% R$ 275.518,64 5% R$ 142.345,15
Receitas Financeiras 0% R$ 137,70 0% R$ 127,81
Outras Receitas 1% R$ 34.204,24 2% R$ 66.021,92

Aplicações dos recursos % 2019 % 2020

Despesas totais 100% R$ 3.514.089,51 100% R$ 2.978.063,21

Projetos, programas e ações (excluindo pessoal) 6% R$ 217.219,92 1% R$ 42.522,61
Pessoal (salários, benefícios e encargos) 58% R$ 2.050.068,86 56% R$ 1.673.629,30
Despesas operacionais 35% R$ 1.230.884,08 42% R$ 1.245.563,67
Despesas com impostos e taxas 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
Despesas financeiras 0% R$ 15.916,65 1% R$ 16.347,63

Capital (máquinas, instalações e equipamentos 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
Outras despesas 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

Base de Cálculo

Origem dos Recursos

NOSSOS NUMEROS



Indicadores sociais internos % 2019 % 2020

Alimentação 12% R$ 108.518,66 14% R$ 111.505,25

Encargos sociais compulsórios 14% R$ 126.978,11 16% R$ 128.161,72

Previdência privada 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

Saúde 30% R$ 273.615,37 31% R$ 249.085,54

Segurança e saúde no trabalho 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

Transporte 19% R$ 171.548,97 13% R$ 109.664,12

Educação 13% R$ 119.428,04 13% R$ 108.845,22

Cultura 9% R$ 81.737,14 10% R$ 82.544,40

Capacitação e desenvolvimento profissional 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

Creches ou auxilio creche 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

Seguros e empréstimos 4% R$ 35.056,40 3% R$ 23.871,20

Outros 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

Total dos indicadores sociais internos 100% R$ 916.882,69 100% R$ 813.677,45

Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/operação R$ 270.959,80 R$ 270.959,80

Investimentos ou programas de projetos externos R$ 0,00 R$ 0,00

Total dos investimentos em meio ambiente R$ 270.959,80 R$ 270.959,80

Quanto ao estabeecimento de metas anuais para inimizar

resíduos o consumo geral da produção/operação e aumentar

a eficacía na utilização de recursos naturais:

Nº de multas ambientais 0 0

Corpo discente 2019 2020

Nº total de assistidos atendidos gratuitamente 6194 10829

2019 2020

cumpre 80% a 100% cumpre 80% a 100% 

NOSSOS NUMEROS



Indicadores relevantes quanto ao exercício da cidadania 2019 2020

Relação entre maior e menor remuneração

Números de acidentes de trabalho 0 0

Os projetos educacionais, culturais, esportivoss, sociais e

ambientais de trabalho fora definidos por:

Quanto a padroes de segurança e salubridade no 

ambiente de trabalho foram definidos por:

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação 

coletiva e à representação interna dos trabalhadores(as):

A previdência privada contempla Não se aplica Não se aplica 

Na seleção dos fornecedores, os padrôes éticos e de 

responsabilidade social e ambiental adotados:

Quanto à participação dos epregados(as) e programas de 

trabalho voluntário:

Nº total de reclamações e críticas de consuidores 

entidade/procon/justiça

% de reclamações e criticas solucionadas

entidade/procon/justiça

Prioriza contratar pessoas da comunidade onde atua? sim sim

Entidade participa de algum movimento social, como

redes e fóruns?

Entidade adota políticas visando diminuir a exclusão 

social, através da adissão de idosos, pessoas com

deficiência, mulhere, afrodescendentes e outros? sim

sim

sim

sim

- -

sim
Entidade possui assento em conselhor municipais/estaduais 
e/ou federais?

sim

sim

sim

sim

sim

- -

Diretores/Gerencia e 
Empregados 

Diretores/Gerencia e 
Empregados 

Diretores e PPPA Diretores e PPPA

sim sim

NOSSOS NUMEROS
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INICIATIVAS DO INTERESSE DA SOCIEDADE-PROJETOS 
SOCIAIS 

Parcerias Públicas 

A Associação mantém convênios e parcerias com as Secretarias 

Municipais, Órgãos Estaduais e Federais, pois acredita que através 

destas, pode manter ativo todos os projetos que muito beneficiam as 

pessoas com deficiência. Toda esta cooperação faz com que as pessoas 

possam ser beneficiadas em suas necessidades, trazendo assim, 

dignidade e respeito a todos, proporcionado igualdade de direitos e aceso 

a todos os benefícios advindos destas colaborações. 

No ano de 2020 os recursos financeiros foram provenientes dos 

termos de colaboração e contratos dos seguintes parceiros: 

• Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC

o Secretaria Municipal de Educação

o Secretaria Municipal de Assistência Social

o Secretaria Municipal de Saúde

o Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

o Fundação Municipal de Esporte

• Prefeitura Municipal de São José/SC

o Secretaria de Assistência Social

• Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina

o Polícia Civil

• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Também mantém parceria com o Ministério Público do Trabalho 

de Florianópolis na concessão de Bolsa de Estudos – Amparo Social 

UNIVALI/MPT para pessoas com deficiência física que desejam acessar o 

curso superior. 
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Apoiadores 

A Associação conta com alguns apoiadores, que de alguma forma 

contribuem para o atendimento das demandas das pessoas com 

deficiência. São eles: 

• Escola Júlio da Costa Neves localizada no Bairro Costeira do Pirajubaé 

em Florianópolis/SC, neste espaço são realizados os treinos de basquete 

em cadeira de rodas. 

• Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) localizada no Bairro 

Coqueiros em Florianópolis/SC, dispõe de um amplo espaço para a 

prática da natação. 

• Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) localizada no Bairro da 

Trindade em Florianópolis/SC, disponibiliza o espaço para os alunos 

praticarem atletismo.  

• Projeto Campeões viabiliza o trabalho de um Professor de natação para 

acompanhar os treinos dos atletas da Seleção Brasileira Sub 17. 

 

E assim, a Associação possibilita o maior número de atividades, em diferentes 

locais para assegurar que mais pessoas com deficiência possam ter aceso a 

estas atividades que contribuem com a qualidade de vida e com a inserção 

social. 

 

Desenvolvimento dos Projetos  

 

No ano de 2020 devido a Pandemia do Covid-19 todos os projetos precisaram se 

adequar. Até o mês de Março/2020 a Associação teve suas atividades normais, 

a partir do final do mês de Abril/2020, todos os profissionais envolvidos tiveram 

que se reinventar e manter o contato com os usuários de forma on line e no 

presencial somente o, estritamente, necessário. 

Assim, todos puderam, de alguma forma, serem atendidos em suas necessidade 

e demandas. Cada projeto foi adaptado para que ninguém ficasse desassistido 

e assim, manter o contato mesmo à distância, sem perder a qualidade dos 

serviços. 
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SERVIÇO SOCIAL 

 

O Serviço Social realiza atendimento individual e/ou familiar aos usuários que 

procuram este serviço. Através do acolhimento no plantão social, dos estudos 

socioeconômicos, das visitas domiciliares, dos atendimentos de concessão de 

empréstimos (cadeira de rodas, muletas, bengalas, andadores, cadeira de banho 

e demais meios auxiliares de locomoção) e encaminhamento a rede.  

O Serviço Social também realiza o acompanhamento de dois projetos 

específicos: 

• Projeto Habilitação e Reabilitação convênio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de São José/SC 

Este projeto objetiva realizar o transporte das pessoas com deficiência física 

para o mercado de trabalho e para atender os estudantes das escolas, é uma 

forma de proporcionar a buscar da inserção nos diversos locais onde podem 

exercer a cidadania e o direito de ir e vir. 

• Projeto Grupo de Apoio a Pessoas com Deficiência Física convênio com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis/SC 

Este projeto tem por objetivo atender as necessidades identificadas no processo 

de acolhimento dos usuários. Consiste em reunir pessoas que possuem algum 

tipo de deficiência física e familiares que buscam orientação para seus conflitos 

sociais e psicológicos. Proporcionar o compartilhamento de experiências, a 

elaboração das dificuldades enfrentadas, discussão de temas propostos pelo 

grupo, autoconhecimento, autonomia, consciência e ampliação das redes de 

apoio, autoestima e o cuidado do cuidador, conforme Figura 3.  Também são 

discutidos temas de interesse comum como os direitos e deveres, cuidados com 

o corpo e mente do deficiente/família, fortalecimento de vínculos, rede de acesso 

aos benefícios sócios assistenciais, dentre outros.  

Este grupo além de se reunir nas dependências da Associação também participa 

de atividades temáticas, conforme Figura 4, em outros locais, proporcionando 

assim uma interação maior na sociedade e nos espaços de convivência. 

Conforme as demandas identificadas pelas profissionais da área, cada usuário 

é encaminhado para os serviços disponibilizados pela Associação ou para a rede 

de apoio. Os atendimentos são realizados de forma presencial na sede ou através 

de visita domiciliar, em casos de problemas de saúde que impossibilitem os 
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usuários a participar presencialmente. Assim, o serviço pode chegar ao maior 

número de pessoas. 

 

TRANSPORTE 

 

Através do Projeto Transportando Cidadania a Associação disponibiliza 

atendimentos de segunda a sexta-feira, com exceções, para diversos locais  

atendendo as demandas das pessoas com deficiência nas suas necessidades de 

mercado de trabalho, educação, saúde, esporte e lazer, nos municípios de 

Florianópolis e São José.  

Os atendimentos são concedidos as pessoas com deficiência que passam pelo 

estudo socioeconômico na Associação e outros são de encaminhamento direto 

da Prefeitura de acordo com cada projeto, este trabalho garante às pessoas o 

direito de ir em vir. Hoje a Associação conta com 04 convênios 

Este trabalho é suma importância, pois auxilia as pessoas com deficiência física 

a chegar em todos os espaços de convivência. Para isso a Associação conta com 

uma equipe técnica de 16 profissionais, que com habilidades específicas permite 

que os atendimentos sejam executados com cuidado, zelo e profissionalismo, 

buscando sempre um bom atendimento. 

 

ESPORTE PARAOLÍMPICO 

 

O objetivo da Associação é de viabilizar, facilitar e motivar a inclusão social 

através do esporte. Hoje conta com as seguintes atividades baseadas nas 

modalidades: 

• Atividade Física Funcional 

• Atletismo 

• Basquete em Cadeira de Rodas 

• Bocha Paraolímpica 

• Natação 

Todas estas atividades são pensadas para criar estímulos que possam ser 

utilizados na vida diária de cada participante, sendo que a atividade física pode 

melhorar muitos aspectos da vida diária, como por exemplo o controle da 

cadeira de rodas. 
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA 

 

O serviço de Psicologia oferecido pela Associação as pessoas com deficiência 

física, busca realizar atendimentos psicológicos individuais, entrevista e 

encaminhamento para o mercado de trabalho e acompanhamento dos projetos. 

 

Mercado de Trabalho 

 

Este serviço é ofertado para as empresas que buscam oportunizar a inserção de 

pessoas com deficiência em seu quadro funcional, através da disponibilização 

de banco de currículos. Assim, as empresas que tiverem interesse na 

contratação de pessoas com deficiência entram em contato com a Associação, e 

ela faz os encaminhamentos dos mesmos. 

 

Coordenação do Acordo da Bolsa de Amparo Social – MPT/UNIVALI 

 

Neste acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina 

e a Fundação Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI são ofertados os cursos 

de nível superior, exceto Medicina, para todas as pessoas com deficiência física 

que tiverem interesse, mediante a inscrição em período pré estabelecido e a 

apresentação da documentação exigida. No primeiro semestre deste ano foram 

contemplados 12 estudantes em diferentes cursos. 

 

Atendimento Psicológico 

  

Este serviço proporciona as pessoas os tratamentos das questões individuais, 

situações relacionadas a vida cotidiana, do seu passado, presente e planos 

futuros, indagações relacionadas aos seus sentimentos, enfim, é um trabalho 

ajuda as pessoas a falarem sobre suas demandas e a superar melhor os 

momentos de dificuldades e doenças. 

Neste ano este trabalho se intensifico, a Associação teve um aumento 

significativo na demanda, inclusive com o acompanhamento dos usuários dos 

convênios/projetos, conforme Gráfico 9, nos três primeiros meses em que teve 

início a Pandemia. 
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