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1. HISTÓRICO 

A Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos, fundada em 1981, é uma organização não 

governamental que pauta sua atuação na consolidação de uma cultura de respeito aos direitos 

humanos e sociais da pessoa com deficiência. Este tem sido um compromisso e uma prática 

social, renovados diariamente pela direção da Andef, seus colaboradores e associados.  

Tomando como pressuposto a total invisibilidade da pessoa com deficiência – legado histórico 

ainda presente nas políticas de segregação e institucionalização de um passado recente – em 

seus anos de existência, a Andef vem direcionando suas ações em duas direções estratégicas 

complementares e interligadas.  

A primeira linha estratégica se concentra nos indivíduos com deficiência. Busca o fortalecimento 

destes sujeitos como cidadãos, autônomos, atuantes politicamente na defesa de seus direitos. 

Privilegia a tomada de consciência sobre a sua própria deficiência e suas implicações na 

construção da sua subjetividade e das suas relações sociais. A segunda toma como foco a 

desconstrução dos estigmas e demais barreiras - materiais e simbólicas - que ainda permeiam e 

determinam o lugar de exclusão social ocupado pelas pessoas com deficiência. Promove o 

diálogo social com instituições chave da sociedade de maneira a reverter os “preconceitos” tão 

arraigados na cultura brasileira. 

E muitas foram as contribuições da Andef na consecução de seus objetivos institucionais. 

Apenas para mencionar algumas, a associação participou da elaboração das principais leis 

relativas ao tema; contribuiu ativamente na elaboração, implantação e avaliação de políticas 

públicas, incluindo a criação e funcionamento de Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais 

de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; participou e patrocinou política e 

financeiramente a criação e a consolidação do Comitê Paraolímpico Brasileiro; participou da 

criação e da consolidação da mais bem sucedida estratégia de sustentabilidade para 

organizações do terceiro setor; construiu e mantém o maior centro social e esportivo para 

pessoas com deficiência na América Latina; participa como membro titular nos Conselhos 

Municipal de Assistência Social, da Criança e do Adolescente e dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência de Niterói. 

 



 
 

MISSÃO 

Contribuir para a construção de uma sociedade que efetive os direitos das pessoas com 

deficiência, oportunizando experiências exemplares de inclusão. 

 

VISÃO 

Superar a expectativa da sociedade em relação às organizações de pessoas com deficiência, 

pela disseminação do exemplo de excelência técnica e autos- sustentabilidade.  

 

VALORES 

Ética e transparência: orientam a nossa atitude como organização. 

Equidade e diversidade: fundamentam a democracia que defendemos e nos dedicamos a 

construir. 

Direito e dignidade: representam as transformações que almejamos. 

Compromisso: elo que nos une a comunidade, usuário e parceiros. 

 

2.  OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE 

A Associação tem por finalidade a defesa dos interesses das pessoas com deficiência física, 

através de medidas que visem obter melhoria em sua condição de existência, mediante atuação 

junto à comunidade e aos poderes públicos, buscando a ampliação da assistência, amparo, 

capacitação profissional da pessoa com deficiência, objetivando promover sua plena integração 

na sociedade. 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

Para consecução dos seus objetivos, a Associação poderá desenvolver, entre outras, as 

seguintes iniciativas: 

 

1. Divulgar o trabalho das pessoas com deficiência; 

2. Promover a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, podendo 

para tanto desenvolver eixos, projetos e serviços, voltados para elevação da 

escolaridade, profissionalização, recrutamento, seleção, inserção, acompanhamento, 

manutenção e recolocação desta mão-de-obra;   

3. Promover, diretamente ou através de convênios com terceiros, o ensino 

profissionalizante às pessoas com deficiência; 



 
 

4. Encaminhar aos poderes constituídos sugestões e anteprojetos de lei sobre matérias 

de interesse das pessoas com deficiência física; 

5. Fiscalizar o cumprimento das leis que beneficiem as pessoas com deficiência física; 

6. Zelar pela conservação de uma imagem que se ajuste as reais possibilidades de 

realização das pessoas com deficiência física, corrigindo e evitando dentro de suas 

possibilidades distorções porventura existentes;  

7. Alertar as autoridades competentes contra o uso indevido e com objetivo de 

alcançar vantagens pessoais, das medidas destinadas a beneficiar as pessoas com 

deficiência física; 

8. Promover a prática do esporte pelas pessoas com deficiência objetivando a sua 

integração plena no âmbito social; 

9. Incentivar as pessoas com deficiência física à prática de atividades culturais e 

artísticas que possam auxiliá-los em sua reabilitação e reintegração as atividades 

sociais; 

10. Conveniar e/ou contratar com órgãos públicos e empresas privadas a fim de 

estimular o aproveitamento da mão-de-obra das pessoas com deficiência; 

11. Instalar núcleos de produção, importação e comercialização de tecnologias assistivas 

que melhorem as condições de existência das pessoas com deficiência física; 

12. Prestar dentro de suas possibilidades atendimento de reabilitação integrada as 

pessoas com deficiência física; 

13. Promover cursos, palestras, seminários e outros visando transferir conhecimento 

sobre temas relacionados com as pessoas com deficiência física. 

14. Incentivar o desenvolvimento de organizações regionais, estaduais e nacionais do 

para-desporto inclusive financeiramente se necessário com vistas a contribuir para a 

promoção e integração da pessoa com deficiência no nosso país. 

15. Desenvolver atividades conjuntamente entre as pessoas com e sem deficiência como 

forma de garantir a plena inclusão das pessoas  

16. Prover a assistência social aos seus associados de forma gratuita. 

 

 

2.1. TOTAL GERAL DE ATENDIMENTO EM 2019 NA ANDEF: 

521.870 atendimentos 

 

2.2. TOTAL GERAL DE USUÁRIOS EM 2019 NA ANDEF:  

3.833 usuários 

 

 

 



 
 

3.  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ANDEF 

As atividades na Andef estão organizadas em eixos temáticos que atuam tanto no atendimento 

direto aos usuários quanto na orientação e assessoramento de instituições sociais estratégicas 

para inclusão social deste segmento. Complementares e interligadas, as áreas técnicas partem 

da integralidade dos indivíduos, atuando de maneira articulada para promover acesso aos 

direitos de sua cidadania, gerando em conseqüência a elevação de seu nível de bem estar geral, 

autonomia e protagonismo.   

O diferencial do trabalho desenvolvido pela Andef se organiza a partir das ações do 

PROGRAMADE REABILITAÇÃO INTEGRADA – PRI, inovador e premiado. 

O PRI se organiza sob 3 (três) eixos estratégicos: Eixo Inclusão e Cidadania, Eixo 

Profissionalização e Geração de Emprego e Renda e o Eixo Prática Esportiva. Trata-se de 

uma metodologia que engloba alternativas inovadoras no processo de habilitação/reabilitação 

de pessoas com deficiência, envolvendo um conjunto articulado de ações nas áreas da 

assistência social, saúde, educação, esporte, cultura e lazer, visando à inclusão nas políticas 

públicas e de proteção social, o acesso aos direitos e à participação plena e efetiva na 

sociedade. 

 

3.1. EIXO INCLUSÃO E CIDADANIA 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

O Eixo Inclusão e Cidadania é a “porta de entrada” para os serviços e informações que são 

oferecidos pela Entidade.   

O Eixo funciona de maneira multidisciplinar e contempla as atividades do serviço social e do 

serviço de reabilitação. O primeiro atendimento é feito pelo serviço social, por meio de uma 

acolhida pela assistente social aos usuários, através de uma escuta qualificada e de repostas 

positivas para a demanda apresentada com encaminhamentos. 

As atividades são desenvolvidas em um espaço físico acessível com 1500m², que abriga a 

recepção, sala da secretaria, banheiros (masculino e feminino), sala do serviço social, sala de 

fonoaudiologia, sala da terapia ocupacional, sala de psicologia, sala de nutrição, ginásio de 

fisioterapia infantil, ginásio de fisioterapia adulto, brinquedoteca, sala da Coordenação, sala de 

reunião, piscina de hidroterapia aquecida, almoxarifados e um parque com brinquedos 



 
 
adaptados. Este espaço está ainda integrado a outro com 400m², com dois salões espelhados 

com piso em tábua corrida para atividades de dança e com uma recepção e banheiros 

(masculino e feminino) 

 

OBJETIVO GERAL  

 

São objetivos do eixo, acolher, informar, orientar, encaminhar e acompanhar os usuários com 

ações que contribuem para o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e aptidões 

físicas que possam contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ofertar atendimento no serviço social à pessoa com deficiência física com uma escuta 

qualificada e com informações e orientações sobre os seus direitos e encaminhamentos 

a outras políticas públicas e/ou para rede socioassistencial.  

 Realizar atividades de reabilitação física que contribuam para a autonomia da pessoa 

com deficiência.  

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO SOCIAL (Eixo Inclusão e Cidadania) 

 

O Serviço Social na Andef tem suas ações voltadas para inclusão da pessoa com 

deficiência, atuando junto com seus familiares na fase de reabilitação.  

É no serviço social que a pessoa com deficiência e familiares recebem o primeiro 

atendimento, realizado pela assistente social, a qual faz uma escuta qualificada das 

demandas apresentadas pelos usuários e seus familiares a fim de fornecer as devidas 

informações/orientações sobre os seus direitos, sobres os serviços oferecidos na Andef 

(reabilitação, prática esportiva ou inclusão no mercado de trabalho) e faz 

encaminhamentos para a rede socioassistencial e/ou para outras políticas públicas 

Outro atendimento desenvolvido pelo serviço são as realizações de atividades que 

oportunizam aos usuários e seus familiares estarem inseridas nesse processo de 

transmissão de cultura, estando em contínua relação e interação com o meio social. 

Em 2019, foram realizadas as seguintes atividades: 



 
 

 

 Baile de Carnaval, na sede da Andef; 

 Caça aos ovos de páscoa, na sede da Andef; 

 “Arraiá Setembrino” e comemoração dos 38 anos da instituição, na sede da 

Andef; 

 Palestra sobre o suicídio e sua prevenção, referente a importância  da campanha 

“Setembro Amarelo”; 

 Comemoração do dia das crianças, na sede da Andef; 

 Comemoração do dia das crianças promovido pelo Instituto Mudando o Final, 

realizado na Casa de Festas Bosque da Fazenda; 

 Ação referente ao Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, com realização 

de palestra, atividade de beleza com Mary Kay, na sede da Andef;  

 Palestra sobre “Prevenção do câncer de próstata” – Novembro Azul, na sede da 

Andef; 

 Festa de Natal, na sede da Andef. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO 

SOCIAL: 

 Inclusão e participação da pessoa com deficiência na sociedade; 

  Autonomia das pessoas com deficiência; 

 Vivencia de experiências potencializadas com as atividades realizadas; 

 Promoção do cuidado integral da pessoa com deficiência; 

 Acesso a documentação civil, Vale Social; 

 Conhecimento dos seus direitos; 

 Acesso aos serviços públicos básicos; 

 Acesso aos benefícios socioassistencias, aos eixos de transferência e/ou geração de 

renda; 

 

 

 



 
 

ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO (Eixo Inclusão e 

Cidadania) 

 

As atividades do serviço de reabilitação funcionam como um dos eixos norteadores do 

Programa de Reabilitação Integrada e está orientado para o (re) estabelecimento do bem estar 

físico,  psíquico e social das pessoas com deficiência, visando promover a integração familiar e 

comunitária; a inclusão no esporte; e a inserção no mercado de trabalho. 

A inclusão para o usuário nas atividades de reabilitação acontece após avaliação, realizada pelo 

serviço social, que juntamente com a equipe do setor de reabilitação traçam um plano de 

atendimento pelo qual são estabelecidas as ações a serem empreendidas, que periodicamente 

podem ser revistos e redimensionados no contexto de cada processo de atendimento. 

O serviço é desenvolvido num espaço físico amplo, acessível, preparado para o atendimento nas 

diversas áreas, tanto no solo como no meio aquático. O espaço ainda é integrado com 

atividades esportivas (atividade aquática e o bocha). O departamento é formado por setores 

multidisciplinares e conta com as seguintes especialidades: fisioterapia neurológica adulto e 

infantil, traumato-ortopédica, hidroterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e 

nutrição. 

Essas duas últimas especialidades são ofertadas por técnicos contratados pelo Instituto Arcádia, 

que através de uma parceria com a ANDEF,disponibiliza esses profissionais para que o setor de 

saúde possa desenvolver um trabalho mais amplo na área de reabilitação. 

Os atendimentos são realizados de 2 (duas) ou 3(três) vezes por semana, de acordo com a 

complexidade do caso, com duração de 60 minutos. As atividades terapêuticas desenvolvidas 

visam a máxima independência funcional da pessoa apoiado por um trabalho integrado 

multidisciplinar. 

A metodologia de trabalho envolve a avaliação multidisciplinar, plano de atendimento individual 

e reavaliações trimestrais – que visam redimensionar as atividades com metas de curto, médio e 

longo prazo.   São oferecidas avaliações ortopédicas para o fornecimento em unidades públicas 

de saúde de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.  

O sucesso da reabilitação está diretamente relacionado à periodicidade na (re) avaliação de 

cada caso. Para tanto foi instituído toda sexta-feira um horário para reunião com os 

profissionais de todos os eixos de trabalho, visando rever a evolução da pessoa com deficiência 

através dos estudos de caso ondese estabelece novas estratégias de intervenção. Todos os 



 
 
registros são anotados no prontuário de cada beneficiário a fim de melhor acompanhar cada 

momento de sua evolução.  

Ao final de cada mês é entregue ao usuário ou ao responsável pelo mesmo uma ficha de 

acompanhamento onde estão listados os procedimentos realizados pelo técnico no momento 

do atendimento como também os exercícios que são prescritos para serem realizados em 

domicílio a fim de se garantir um melhor êxito no processo de reabilitação. 

O setor de fisioterapia adulto também realiza junto aos atletas atendimentos preventivos e 

imediatos (retirada de dores agudas) preparando-os para competições.  

A terminalidade deste atendimento – uma das maiores preocupações deste trabalho – é 

alcançada no momento em que o usuário conquista uma posição no mercado de trabalho ou, 

alternativa ou complementarmente, para os que demonstram interesse/potencial, se 

transformam em atletas de alto rendimento, ou seja, passam a integrar o seleto grupo de 

competidores que disputa eventos nacionais e internacionais, na condição de atletas 

paraolímpicos. 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SERVIÇO DE 

REABILITAÇÃO 

 Informações e orientações preventivas para a manutenção da boa saúde; 

 Ampliação de independência e capacidade para desempenhar atividades na vida 

diária; 

 Expansão da autoestima e da confiança em relação à sua vida; 

 Melhora na qualidade de vida;  

 Descobertas de novas habilidades e/ou reforço à competência já existente; 

 Construção de vínculos afetivos, convívio e troca de experiência com outras pessoas com 

deficiência que superaram e alcançaram seus direitos e sua inclusão social; 

 Superação de preconceito; 

 Desenvolvimento de potencialidade, talentos, habilidades e aptidões que contribuem 

para a sua autonomia; 

 Maior evolução no seu quadro neuromotor, perceptor cognitivo, psicossocial; 

 Realização do I Simpósio Tecnologia Assistiva – Sede da Andef  

 



 
 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO EIXO INCLUSÃO E CIDADANIA 

Os atendimentos realizados pelo serviço social são de 2ª a 6ª feira, das 09:00 as 18:00 horas, 

durante o ano todo e as atividades no serviço de reabilitação são realizados de 2ª a 6ª feira, no 

horário das 13:00 as 18:00 horas, com atendimentos individuais realizados 2 (duas) ou 3(três) 

vezes por semana conforme a necessidade de cada pessoa. 

 

PÚBLICO-ALVO: Pessoas com deficiência em qualquer faixa etária. 

 

FORMA DE ACESSO: O acesso dos usuários é por busca espontânea e encaminhada pela 

rede socioassistencial. 

 

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS NO EIXO INCLUSÃO E CIDADANIA: 

USUÁRIOS ATENDIDOS: 2.121 usuários 

ATENDIMENTOS REALIZADOS: 154.312 atendimentos 

 

INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS 

Com o objetivo de prestar atendimento de forma integral e humanizada ao usuário e em 

consonância com a Política Nacional de Assistência Social, a interlocução da Andef é feita pelo 

Serviço Social do Eixo Inclusão e Cidadania que mantém uma interlocução ativa com a rede 

sócioassistencial e outras políticas públicas dos municípios onde residem estes usuários, 

especialmente nos seguintes municípios: 

Município de Niterói: CRAS do Badu, Centro, Santa Bárbara e Vila Ipiranga, CREAS do 

Centro e Largo da Batalha, Conselho Tutelar II, Fundação Municipal de Saúde, Unidades 

Básicas de Saúde, UBS – Eixo Médico de Família do Fonseca, Vila Ipiranga e Bernardino, 

Engenho do Mato, Cafubá II, Várzea das Moças, Badu e Sapê e Coordenadoria de 

Acessibilidade de Niterói para o Transporte “Ponto a Ponto”; 



 
 

Município de São Gonçalo: CRAS do Alcântara, Centro e Arsenal, CREAS do Mutondo, 

Conselho Tutela II, Transporte Cidadão, Secretaria Municipal de Saúde, Colégio 

Municipal Paulo Réguas Neves Freire, Escola Ednea Mascarenhas de Araujo; 

Município de Maricá: CRAS do Centro, Itaipuaçú e São José, Conselho Tutelar I e III, 

Secretaria Municipal de Saúde; 

Município de Itaboraí: CRAS do Apolo e Jardim Imperial, Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

 

3.2. EIXO PROFISSIONALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para a Andef, promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho reveste-

se de no significado de gerar renda à pessoa com deficiência e de sua família e promove o seu 

acesso ao mundo do trabalho, dado o perfil de escolarização e baixa especialização, encontram 

severas dificuldades para atender às crescentes exigências do mercado de trabalho. 

Exemplar em termos de sustentabilidade, o eixo de profissionalização e geração de empregos e 

renda conta com os parceiros institucionais (Alerj, Detran – RJ, Loterj, Ceasa, Secretaria de 

Fazenda, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, Departamento de Recursos Minerais -DRM, 

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro -PGM/RJ, Centro Cultural do Banco do Brasil 

–CCBB E CPRM - Cia De Pesquisa de Recursos Minerais) que se beneficiam da exclusiva 

metodologia da Associação para reabilitação e inclusão das pessoas com deficiência ao mundo 

do trabalho. 

O primeiro atendimento realizado pela equipe do eixo ao usuário tem por objetivo realizar uma 

avaliação funcional, baseada na descoberta dos pontos fortes, interesses e necessidades de 

apoio da pessoa com deficiência e seus familiares. Orientando e buscando ferramentas para 

auxiliar o usuário a trabalhar os pontos fracos identificados que normalmente vinculam-se a 

baixa escolaridade e experiência profissional. 

Para tanto foram desenvolvidas ações e/ou atividades, cursos e capacitação com os usuários: 

 



 
 

 Desenvolvimento para a sua capacidade funcional e laboral (segundo referenciais de 

habilitação e reabilitação para o trabalho); 

 Orientação e encaminhamento para a elevação de escolaridade e formação profissional 

técnica e de nível superior; 

 Desenvolvimento de planos de carreira e desenvolvimento profissional; 

 Acompanhamento de políticas setoriais relacionadas a emprego e formação de 

trabalhadores com deficiência; 

 Desenvolvimento de ações que contribui para habilitação e reabilitação destes 

profissionais com deficiência, incluindo os participantes no eixo de reabilitação 

profissional do INSS (parceria firmada através de convênio de cooperação técnica); 

 Desenvolvimento de ações de sensibilização e conscientização da sociedade e suas 

instituições acerca dos direitos das pessoas com deficiência, especialmente no que tange 

a escolarização, a formação profissional, o acesso e a permanência no mercado de 

trabalho; 

 Fornecimento de orientações que permitiram aos usuários compreender seus direitos e 

dominar os adequados mecanismos necessários ao seu usufruto; 

 Oferecer apoio técnico para instituições de ensino e formação profissional sobre meios 

de acessibilidade e estratégias de inclusão de pessoas com deficiência; 

 Apoio a empresas no processo de inclusão de profissionais com deficiência. 

 Curso e treinamento de Orientação de Segurança no Trabalho, realizado na sede da 

Andef; 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Promover capacitação e qualificação técnica das pessoas com deficiência para a sua inclusão no 

mercado de trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia do eixo concentra a sua ação na procura e no desenvolvimento dos apoios e das 

estratégias mais eficazes para que a pessoa com deficiência possa obter, manter e ter sucesso 



 
 
no emprego da sua escolha, como a reciclagem e o crescimento permanente, tendo em vista o 

seu empoderamento e a capacidade de fazer escolhas. 

O enfoque na orientação da pessoa com deficiência atendida é centrado na orientação 

vocacional e na informação das oportunidades junto com a equipe técnica e assim possam 

identificar e avaliar várias opções profissionais, considerando inclusive as questões de 

mobilidade casa-trabalho. No decorrer do processo existe a flexibilidade de oferecer ao usuário 

a adaptado à uma nova função. 

A equipe técnica também busca compatibilizar as ofertas de empregos e as competências da 

pessoa. Assim os usuários não só ingressam no mercado de trabalho, respondendo às suas 

demandas, como o fazem baseado em ser o emprego da sua escolha, tendo em conta as suas 

potencialidades, interesses, aspirações e talentos.  

É neste contexto que, a Andef assegura a estes usuários o acesso a todos os direitos trabalhistas 

e previdenciários preconizados pela legislação brasileira. Além do impacto direto no incremento 

da renda dos usuários e de seus familiares, elevando o per capita de rendimento familiar. 

Para atender às demandas do mercado de trabalho para a inclusão das pessoas com deficiência, 

a Andef oferece orientação e encaminha para eixos de elevação do nível educacional e/ou 

qualificação profissional.  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO  

Os atendimentos realizados são de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00 as 18:00 horas, durante o 

ano todo, em dias úteis. 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 Impacto na vida do usuário ao promover acesso imediato aos direitos econômico, 

trabalhista e previdenciário;  

 Contribui diretamente para a resignificação da pessoa com deficiência e da sua 

capacidade de contribuição para as cadeias produtivas na medida em que promove a 

convivência na diversidade;  

 Desonera o custeio das redes públicas de proteção social incluindo produtivamente 

pessoas em situação de vulnerabilidade social e, portanto, elegíveis como beneficiários 

do regime de Seguridade Social; 



 
 

 Qualificação e capacitação das pessoas com deficiência para inclusão no mercado de 

trabalho; 

 Orientações e encaminhamentos que possibilitaram acessar eixos de geração de renda, 

assim como de formação profissional e escolarização; 

 Proporciona viver experiências que permitem (re)significar suas relações com a família e 

comunidade; 

 Acessar serviços básicos; 

 Permite vivenciar experiências que favorecem a construção de projetos 

individuais e coletivos, desenvolvimento de autoestima, autonomia e 

sustentabilidade. 

 

PÚBLICO-ALVO: Pessoas com deficiência a partir dos 18 anos. 

FORMA DE ACESSO: O acesso dos usuários é por busca espontânea e através do 

encaminhamento interno do Eixo Inclusão e Cidadania (serviço social e o serviço de 

reabilitação). 

 

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS NO EIXO PROFISSIONALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA: 

USUÁRIOS ATENDIDOS: 1.512 usuários 

ATENDIMENTOS REALIZADOS: 316.078 atendimentos 

 

 

3.3. EIXO PRÁTICA ESPORTIVA 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

A ANDEF acredita no potencial transformador do esporte e, por isso, ocupa um lugar de 

destaque na história do desporto paraolímpico. A associação foi uma das percussoras da idéia 

de que o esporte, além dos muitos ganhos e aprendizagens é capaz de proporcionar na 

sociedade uma nova visão das capacidades das pessoas com deficiência capaz de contribuir 

para a resignificação social e subjetiva da deficiência.  



 
 
Por isso, a Andef foi umas das principais organizações para a fundação e estruturação do 

Comitê Paraolímpico Brasileiro – chegando a disponibilizar instalações, recursos humanos e 

financeiros para iniciar seu funcionamento – além de ter participado estrategicamente na 

fundação de outras organizações nacionais como a Associação Brasileira de Desporto para 

Deficientes Físicos - ABDF e a Associação Brasileira de Voleibol Paraolímpico. 

Além de atuar na criação e fortalecimento de organizações voltadas ao paradesporto como uma 

estratégia de advocacy sobre a deficiência e a discriminação a ela relacionada, a Andef é 

reconhecida por ser um grande celeiro de atletas. Considerando apenas aqueles que alcançaram 

medalhas internacionais, vários atletas foram revelados/treinados pela associação, entre os 

quais despontam nomes históricos como Anderson Lopes, Douglas Amador, Márcia Malsar, 

Antônio Delfino, Clodoaldo Silva, Camile Rodrigues, dentre tantos. 

Mas o esporte de alto-rendimento não é a modalidade priorizada pela ANDEF. Para a 

comunidade do entorno a associação oferece atividades esportivas em caráter lúdico, que 

beneficiam as pessoas com e sem deficiência. Tais atividades são desenvolvidas com base na 

idéia de inclusão reversa, ou seja, são as pessoas sem deficiência que se integram em atividades 

planejadas e desenvolvidas paras as pessoas com deficiência. Para a Andef, as atividades 

esportivas são realizadas em grupos, preferencialmente de pessoas com e sem deficiência, de 

forma que ambos os grupos possam vivenciar e compartilhar experiências comuns de 

aprendizagem a valorização da diversidade como elemento constituinte de uma sociedade 

democrática.  

 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Promover a inclusão social de pessoas com deficiência física por meio da prática esportiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revelar e treinar atletas de alto-rendimento. 

 Conscientizar e sensibilizar da sociedade sobre a temática das pessoas com deficiência. 

 Promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos beneficiários 

através da prática de dança e do esporte; 



 
 

 Elevar o nível de qualidade de vida dos beneficiários através do fortalecimento da 

autoestima e da promoção da consciência de cidadania; 

 

METODOLOGIA 

O departamento de esporte da Andef desenvolve suas ações planejadas por equipe 

profissionais multidisciplinar composta por profissional de educação física e com a equipe do 

setor de reabilitação (Eixo Inclusão e Cidadania) de forma a criar situações desafiadoras que 

estimulem os usuários a (re)significar suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família 

e nas múltiplas comunidades em que atua na ampliação de trocas culturais e de vivências, 

desenvolvendo o sentimento de pertencimento e de identidade, fortalecendo vínculos familiares 

e incentivando a convivência comunitária.  

As ações realizadas com os atletas de alto-rendimento são desenvolvidas por modalidades 

distintas do desporto paralímpico, tais como basquetebol em cadeira de rodas, atletismo, 

natação, halterofilismo.  

Do ponto de vista da rotina das atividades, os treinamentos acontecem diariamente, 

contemplando o desenvolvimento técnico, o condicionamento físico e o acompanhamento por 

equipe profissional. 

A dança em cadeira de rodas também compõe o Eixo da Prática Esportiva. Embora não seja uma 

modalidade paraolímpica, é uma ferramenta importante no processo da construção da 

autoconfiança, da autoestima, da socialização e da conscientização da sociedade em relação ao 

potencial da pessoa com deficiência, além de possibilitar a manutenção do bem estar físico de 

seus praticantes, existindo o grupo “Corpo em Movimento” composto por dançarinos com e 

sem deficiência.  

Nas atividades lúdicas o Eixo Prática Esportiva faz a integração das ações com o Serviço Social 

(Eixo Inclusão e Cidadania) para a realização do atendimento ao usuário e seus familiares nas 

atividades físicas e de dança. A base conceitual deste trabalho está no espectro lúdico, 

privilegiando a expressão, a interação e a formação de redes de relação, tendo também o 

desafio de criar espaços para reflexões direcionadas ao fortalecimento de vínculos afetivos e 

comunitários. 

São realizadas aulas de ballet para crianças e adolescentes e aulas de condicionamento físico 

para idosos, que acontecem 2 (duas) vezes por semana. 



 
 
No exercício de 2019, os atletas da Andef participaram das seguintes competições e eventos: 

 

 Etapa Regional Rio - Sul de Atletismo, Natação e Halterofilismo – Circuito Brasil 

Loterias Caixa - Cidade de Curitiba/ PR;   

 Open Brasil Loterias Caixa de Atletismo 2019 – Centro Paralímpico Brasileiro na 

Cidade de São Paulo/SP; 

 1ª Etapa Nacional Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo - Centro Paralímpico 

na cidade de São Paulo; 

 Campeonato Estadual de Baquete CR, Etapa Fatima Fernandes – Centro Esportivo 

Miécimo da Silva em Campo Grande Rio de Janeiro/RJ;   

 Campeonato Estadual de Baquete CR, Etapa João Batista – Sede da Andef;   

 2ª Etapa Nacional Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo -  Centro Paralímpico 

na cidade de São Paulo; 

 Campeonato Estadual de Basquete CR, Etapa RanieroBassi – Arena Coronel 

Wenceslau Malta Vila Militar Rio de Janeiro/RJ; 

 Jogos Parapan – Americanos – Lima 2019 - Cidade de Lima – Peru; 

 3ª Fase Nacional Circuito Brasil Loterias Caixa de Halterofilismo – Centro 

Paralímpico Brasileiro na Cidade de São Paulo/SP; 

 Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo –  Centro Paralímpico 

Brasileiro na Cidade de São Paulo/SP; 

  Homenagem aos atletas da Andef Fabio da Silva Bordignon, Yagonny Reis de 

Souza e Vitor Antônio de Jesus que participaram dos Jogos Parapan Americanos 

de Lima 2019 pela Câmara de Vereadores do Município de Niterói e pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

 Campeonato Mundial de Atletismo - Dubai 2019 - Dubai Emirados Árabes 

Unidos;  

 Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Halterofilismo – Centro Paralímpico 

Brasileiro no município de São Paulo/SP; 



 
 

 Paralimpíadas Escolares 2019 - Centro Paralímpico Brasileiro na Cidade de São 

Paulo/SP;  

 Campeonato Brasileiro de Baquete CR – 1ª Divisão, no Centro Paralímpico 

Brasileiro na Cidade de São Paulo/SP; 

 Campeonato de Basquete no evento “Cidade PCD” - Centro de Convenções 

SulAmérica – Cidade Nova – Rio De janeiro; 

 Campeonato Estadual de Basquete CR Etapa Final - Sede da Andef, na cidade de 

Niterói /RJ; 

 Participação do desfile na Mocidade Independente de Icaraí – Niterói; 

 Entrevista ao Canal Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz- Município do Rio de 

Janeiro; 

 Apresentação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro -  Alerj 

referente a festividade do mês da Mulher – Município do Rio de Janeiro; 

 Apresentações em escolas da rede pública e privada; 

 Apresentação no Palácio Guanabara; 

 Apresentação RioH2K; 

 Apresentação no I Simpósio Tecnologia Assistiva na sede da Andef; 

 Apresentação na virada da mobilidade Niterói, realizado pela Coordenaria de 

Acessibilidade de Niterói; 

 Apresentação do Espetáculo Sensorium do Grupo Corpo em Movimento, no 

Centro Cultural do Banco do Brasil – Município do Rio de Janeiro 

 Apresentação do Espetáculo Sensorium do Grupo Corpo em Movimento no 

Teatro Municipal de Niterói; 

 Apresentação na Feira de Ciência do Município de Niterói – Horto do Fonseca; 

 Apresentação no V Simpósio Cidades Inteligentes realizado pela Secretaria 

Municipal de Ciência eTecnologia – Caminho Niemeyer, Niterói; 



 
 

 Apresentação nas atividades em comemoração do aniversário de Niterói – Praia 

de São Francisco; 

 Participação no Espetáculo Reflexos – Teatro Municipal, Niterói 

 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO  

Os atendimentos realizados são de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00 as 18:00 horas, durante o 

ano. 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 Vivenciar experiências que lhes permitem (re)significar suas relações com família, 

comunidade e território, de acordo com seus recursos e potencialidades; 

 Vivenciar experiências pautadas no respeito a si mesmo e aos outros, segundo princípios 

éticos de cidadania e equidade; 

 Vivenciar experiências potencializadoras de participação e controle social; 

 Vivenciar experiências que favorecem à construção de projetos individuais e coletivos de 

desenvolvimento de autoestima, autonomia, extensão de cidadania e sustentabilidade; 

 Oportunidade de escolha e tomada de decisão, assim como avaliar a atenção recebida, 

expressar opiniões e reivindicações; 

 Acesso a experiências de formação e intercâmbio com grupos de outras localidades e 

condições (pessoas sem deficiência); 

 Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural; 

 Vivencia de experiências em projetos culturais; 

 Relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos pelo diálogo, compartilhando 

modos de pensar e atuar. 

 

PÚBLICO-ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com e sem deficiência. 

 



 
 

FORMA DE ACESSO: O acesso dos usuários é por busca espontânea e através do 

encaminhamento interno do Eixo Inclusão e Cidadania (serviço social e o serviço de 

reabilitação). 

 

 

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS NA PRÁTICA ESPORTIVA 

USUÁRIOS ATENDIDOS: 200 usuários 

ATENDIMENTOS REALIZADOS: 51.480 atendimentos 

 

4. RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO INTEGRAL - PRI 

A equipe é multiprofissional atuando nos 3 (três) eixos do Programa de maneira articulada, com 

ações complementares e interligadas. 

 

PROFISSIONAL QUANT. Nº DE HORAS VÍNCULO 

Coordenador  1 40 horas Celetista 

Subcoordenador  1 40 horas Celetista 

Subcoordenador  1 40 horas Celetista 

Terapeuta Ocupacional 1 30 horas Celetista 

Fisioterapeuta 2 30 horas Celetista 

Assistente Social 2 30 horas Celetista 

Psicóloga 1 16 horas 
Cedida pelo Instituto 

Arcádia 

Psicóloga 1 30 horas Celetista 

Nutricionista 1 16 horas 
Cedida pelo Instituto 

Arcádia 

Fonoaudióloga 1 30 horas Celetista 

Pedagoga 1 30 horas Celetista 

Técnico de Desporto 4 30 horas Celetista 

Professora de dança 1 30 horas Celetista 

Auxiliar de esporte 1 40 horas Celetista 

Administrador de empresa 1 40 horas Celetista 

Sub Gerente 1 40 horas Celetista 

Supervisor 8 40horas Celetista 

Encarregado de DP 1 40horas Celetista 



 
 

Auxiliar de Financeiro  1 40horas Celetista 

Auxiliar administrativo 1 40 horas Celetista 

Auxiliar Administrativo  2 40 horas 
*Cedido pelo Hospital 

Adventista Silvestre 

Auxiliar Administrativo Junior 6  30 horas 
*Cedido pelo Hospital 

Adventista Silvestre 

Porteiro 5 30 horas 
*Cedido pelo Hospital 

Adventista Silvestre 

Porteiro 2 30 horas Celetista 

Auxiliar de Serviços Gerais  10 30 horas 
*Cedido pelo Hospital 

Adventista Silvestre 

Auxiliar de Serviços Gerais  7 40horas Celetista 

Encarregado de limpeza  1 40horas Celetista 

Mensageiro 2 30 horas 
*Cedido pelo Hospital 

Adventista Silvestre 

Recepcionista   2 40 horas 
*Cedido pelo Hospital 

Adventista Silvestre 

Encarregado de Manutenção 1 40 horas Celetista 

*Os colaborados cedidos pelo Hospital Adventista Silvestre são fruto de uma parceria entre a Andef e o 

Hospital e visam o aprimoramento profissional realizado com pessoas com deficiência 

 

 

5. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

A atuação da Andef é municipal. Os atendimentos são realizados na sede da Andef, localizada 

na Estrada Velha de Maricá – Rio do Ouro – Niterói. Em razão de sua localização fazer limite 

com o município de São Gonçalo e próximo a RJ-106, que serve de passagem para a Região dos 

Lagos, existe uma demanda espontânea de usuários dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, 

Maricá e Rio Bonito. Havendo também atendimento na sede da Andef de usuários de outros 

municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense que buscam de 

forma espontânea os cursos/treinamentos realizados pela Andef e oportunidades para inclusão 

no mercado de trabalho. 

 

6. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Todas as atividades realizadas pela Andef, assim como a manutenção de suas instalações, são 

custeadas com recursos gerados pela própria associação. Por ser autossustentável em relação às 



 
 
suas necessidades de custeio, a Andef conta com parceiros estratégicos na realização de suas 

atividades que visam melhorias na qualidade do seu atendimento de forma totalmente gratuita 

aos usuários e/ou que ampliam sua capacidade de gerar impacto e transformação social. 

A origem dos recursos financeiros da Andef advém de parcerias com instituições públicas e 

privadas com serviços continuados de apoio a gestão, treinamento de equipes, recrutamento, 

triagem e seleção de profissionais com deficiência e serviço de tradução e interprete de libras 

para palestras.  

Outra fonte de receita para a sustentabilidade da Andef é a infraestrutura da sede que 

possibilita o aluguel de suas instalações.  A sede da Andef ocupa uma área de 42.000 m², dos 

quais 6.549 m² são de área construída, divididos em quatro platôs. O 1º Platô é composto por 

um galpão com 1.500 m², onde funcionam os atendimentos do serviço social e do serviço de 

reabilitação (Eixo Inclusão e Cidadania), o 2º Platô possui um campo de futebol coberto por 

grama sintética, 2(dois) vestiários e arquibancada para 1500 expectadores, pista de atletismo 

com 4 (quatro) raias coberta por piso emborrachado  e uma pista com caixa de areia para saltos 

e plataformas para lançamento do disco e arremesso do peso, o 3º Platô possui um restaurante 

e cozinha que oferecem  suporte aos eventos sediados na Andef, uma piscina semi-olímpica e 

um ginásio poliesportivo para a prática de Basquetebol, Rugby, Power Soccer em cadeira de 

rodas e outras atividades realizadas em quadra e no 4º Platô funciona um prédio com 16 

apartamentos, com capacidade para hospedar 64 pessoas, uma sala de convivência com jogos e 

TV,  um auditório com capacidade para 80 pessoas e o prédio administrativo. Todas estas 

instalações são utilizadas por organizações do desporto paraolímpico, na medida em que foi na 

Andef que funcionou o primeiro Centro de Treinamento do Esporte Paraolímpico no Brasil. 

As receitas da Andef não têm origem em nenhum tipo de cobrança aos atendimentos dos 

usuários assistidos, sendo que todas as receitas na sua totalidade são aplicadas nas 

atividades desenvolvidas com os usuários e seus familiares realizadas gratuitamente. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
6.1 RECEITAS 

 
 

Histórico Valor 

Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio De Janeiro – Alerj R$ 4.056.814,04 

Banco do Brasil S/A R$ 1.106.412,28 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - C A U/ RJ R$ 166.430,86  

Central de Abastecimento do Estado do Rio De Janeiro – CEASA R$ 923.708,68  

CIA Pesquisa Recursos Humanos R$ 64.457,14 

Conselho Regional de Contabilidade - CRC RJ R$ 577.176,90  

Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro – DETRAN/RJ R$2.193.027,38  

Departamento de Recursos Minerais R$ 116.959,80 

Fundo Especial Administração Fazendária R$ 1.846.813,22 

Loteria do Estado do Rio de Janeiro - LOTERJ R$ 50.872,12  

Prefeitura da Cidade do Rio De Janeiro – PCRJ R$ 2.163.826,11  

Secretaria de Assistência Social R$ 41.666,65  

Receitas Ticket Alimentação - Convênios R$ 264.573,10  

SOMA R$ 13.572.738,28 

 

 

 

6.2 OUTRAS RECEITAS 

 

Histórico Valor 

Doações - PF R$ 1.470,00 

Doações - PJ R$ 8.336,00 

Receitas Aluguel de Instalações R$ 142.851,65  

Receita com Consultoria R$ 13.278,20  

Receita com Eventos R$ 30.270,02 

Receitas com Refeição R$ 85.859,60  

Receitas com Transporte R$ 20.100,00  

SOMA R$ 302.165,47 

 



 
 
 

 

7. DESPESAS DAS ATIVIDADES  

As despesas efetuadas nos 3 (três) eixos estratégicos: Eixo Inclusão e Cidadania, Eixo 

Profissionalização e Geração de Emprego e Renda e o Eixo Prática Esportiva que compõem o 

Programa de Reabilitação Integrada – PRI desenvolvido pela Andef. 

 

EIXO PRATICA ESPORTIVA 

 

Código  Rubrica  
Custos Envolvidos 

(R$) 

 

4-1-01-15-01 

 

Despesas com eventos 
R$ 7.031,86 

 

4-1-01-15-01 

 

Dispêndios com alimentação 
R$ 20.287,96 

 

4-1-01-15-01 

 

Despesas com condução 
R$ 4.755,88 

 

4-1-01-15-01 

 

Despesas com esporte 
R$ 15.699,94 

 

4-1-01-15-01 

 

Material esportivo 
R$ 2.814,10 

 

4-1-01-15-01 

 

Material fisioterapia Medicamentos 
R$ 2.716,62 

 

4-1-01-15-01 

 

Viagens Estadias 
R$ 17.984,73 

 

SOMA 
R$ 71.291,09 

 

 

EIXO INCLUSAO E CIDADANIA 

 

Código  Rubrica  
Custos 

Envolvidos (R$) 

4.1.01.05.01 Recursos da associação ordenados e salários 
R$ 1.043.672,13 

4.1.01.05.01 Recursos da associação ordenados e salários -estagiários 
R$ 16.054,17 

4.1.01.15.01 Recursos da associaçãoágua e esgoto 
R$ 26.678,13 

4.1.01.15.01 Recursos da associaçãoajuda de custo donativos 
R$ 19.812,42 



 
 
4.1.01.15.01 Recursos da associação luz e força 

R$ 165.444,52 

4.1.01.15.01 Recursos da associação manutenção e conservação 
R$ 172.682,55 

4.1.01.15.01 Recursos da associação material de escritório 
R$ 16.216,36 

4.1.01.15.01 Recursos da associação confraternização 
R$ 11.545,81 

4.1.01.15.01 Recursos da associação brindes 
R$ 15.336,24 

4.1.01.15.01 Recursos da associação floresornamentações 
R$ 2.260,00 

SOMA 
R$ 1.489.702,33 

 

 

 

 

EIXO DE PROFISSIONALIZAÇAO E GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA 

 

Código  Rubrica  
Custos Envolvidos 

(R$) 

4-1-02 

 

Convênios ordenados e salários 
R$ 10.388.778,13 

4-1-01 

 

Convênios administrativa 
R$ 102.088,87 

4-1-01 

 

Convênios consumo 
R$ 172.483,41 

 

SOMA 

R$ 10.663.350,41 

 

 

 

8. RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA NA ANDEF 

Deste a sua fundação a Andef direciona seus recursos institucionais para promover a 

reabilitação das pessoas com deficiência tomando como um dos eixos centrais para este 

trabalho a sua inclusão.  

Ao longo de sua história foram milhares de atendimentos realizados sendo que em 2019, nas 

atividades de fisioterapia, fonoudiologia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição e hidroterapia 

foram realizadas 154.312 atendimentos, 14.314 encaminhamentos para políticas básicas e de 

proteção especial, 44.259 atendimentos de avaliações psicossociais com acompanhamentos, 

treinamentos de atletas para participação em competições regionais e nacional, oficinas de  



 
 
ballet, dança em cadeira de rodas, dança de rua e condicionamento físico, participação em 59 

eventos de demonstração e sensibilização, 116.818 mil pessoas sensibilizadas para a causa da 

pessoa com deficiência. 

Além das dinâmicas próprias empregadas por cada área de trabalho da entidade, anualmente é 

aplicada entrevista fechada, a partir de instrumento próprio de avaliação, com objetivo de 

disponibilizar ao usuário um espaço de avaliação sobre seu processo de atendimento, suas 

principais conquistas e a qualidade do trabalho desenvolvido pela Andef.   

Para 91% dos usuários, o atendimento prestado pela Andef é de alta qualidade e 76% deles 

afirmam que ocorreram mudanças significativas nas suas vidas após iniciar o atendimento na 

associação. Entre as mudanças apontadas estão a percepção no aumento dos seguintes 

quesitos: na confiança em relação à vida e a si mesmo (56%), na capacidade de desempenhar 

tarefas da vida diária (49%), na qualidade de vida (54%), na ampliação de sua perspectiva de 

vida (26%), em ser mais confiante (45%) e na forma como os outros lhe percebem (31%). 

Ou seja, as mudanças percebidas reafirmam a assertividade das ações desenvolvidas no sentido 

de fortalecer subjetiva e objetivamente cada um dos “sujeitos”, privilegiando para tanto o 

empoderamento e o protagonismo.  

Acreditam que as melhores contribuições da Andef para seu processo de reabilitação foram: a 

oportunidade de conviver com outras pessoas com deficiência (69%), aumentar a autoestima 

(49%), conhecer seus próprios direitos (20%), praticar esportes (22%), atendimento especializado 

(21%), conquistar um emprego (46%), ampliar a rede de relacionamentos (21%), superar o 

preconceito (28%) e conquistar uma profissão (29%). Entre aqueles já fora da idade escolar, 10% 

voltaram a estudar depois de iniciar o atendimento na Andef, destes 11,5% houve aumento de 

escolaridade, concluíram o ensino fundamental 6,5%, o ensino médio 13% e 5% iniciaram o 

ensino superior. 

Apesar de apenas 49% se sentir pessoalmente inibido por ser pessoa com deficiência, 68% 

afirma já ter se sentido discriminado explícita ou implicitamente por sua condição, sendo que 

para 73%, a Andef teve um papel importante para que pudessem enfrentar tais situações. 

 

9. PARCERIAS 

O modelo de parceria que a Andef desenvolve com instituições públicas e privadas resulta de 

uma das mais inovadoras e efetivas estratégias de sustentabilidade, pois possibilita os recursos 



 
 
financeiros necessários para as atividades institucionais, sem que o direcionamento estratégico, 

político e programático da organização fique subordinado aos (re)fluxos dos investimentos 

sociais públicos e privados. 

Para tanto em 2019, a Andef contou com os seguintes parceiros públicos e privados: Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro - Alerj, Detran – RJ, Loteria do Rio de Janeiro - Loterj, Centro de 

Abastecimento e Logística - Ceasa, Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Rio de Janeiro, Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro -DRM, 

Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro -PGM/RJ, Centro Cultural do Banco do Brasil 

–CCBB E CPRM - Cia De Pesquisa de Recursos Minerais, Hospital Adventista Silvestre, 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas, Associação Brasileira de Rugby 

em Cadeira de Rodas, Rio de Janeiro Power Soccer Club, Kennel Clube Fluminense, e ainda 

empresa francesa que trabalha com turismo para as pessoas com deficiência na França, Instituto 

Mudando o Final, Instituto Arcádia, Instituto da Criança, Rio Solidário, Bob´s Brasil, Mary Kay, e a 

Coordenadoria de Acessibilidade de Niterói. 

 

 

Niterói (RJ), 14 de Julho de 2020. 
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