
» APAE DE SÃO CARLOS RECEBE O IX PRÊMIO BEM EFICIENTE

   Representando o prefeito Newton Lima, o secretário municipal Especial de Infância e
Juventude, Padre Agnaldo Soares Lima, participou na terça, dia 3, da cerimônia de entrega do
IX Prêmio Bem Eficiente, em São Paulo. Entre as entidades vencedoras, está a APAE
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Carlos, que atende 500 pessoas com
deficiência mental associada a outras deficiências ou não. O trabalho da instituição visa
autonomia e inclusão social dos portadores de necessidades especiais.

 Padre Agnaldo afirmou que o evento é de extrema importância já que destaca o trabalho
desenvolvido pelas entidades brasileiras, premiando as que apresentaram o melhor
desempenho. “Participei das cerimônias de entrega do Prêmio Bem Eficiente dos anos
anteriores e o considero muito interessante. É a grande oportunidade que as instituições sem
fins lucrativos têm de mostrarem seu trabalho”, completou.

 O principal objetivo do Prêmio é reconhecer publicamente as entidades que demonstraram um
bom trabalho em suas áreas de atuação, dentro de uma estrutura profissional e competente,
operando com baixo custo, transparência e supervisão externa, de forma a garantir sua
perpetuação como entidade beneficente. Além disso, o prêmio ainda incentiva as entidades a
buscarem maiores níveis de produtividade e eficiência, mostrando assim que, ao contrário do
que muitos pensam, existem instituições sérias na área social no Brasil. Apenas entidades sem
fins lucrativos, que ajudam diretamente o próximo, podem concorrer ao prêmio. 

 Em 2005, foram distribuídos 1.500 formulários para que as entidades pudessem concorrer ao
prêmio, mas apenas 390 delas julgaram que tinham chances de conquistá-lo e participaram.
Para a análise das entidades, foram examinados o parecer de auditoria, os demonstrativos
financeiros dos dois últimos anos e os informes de imposto de renda. Além disso, houve
pesquisa ao Ministério Público, protestos de títulos e avaliação dos dados operacionais das
entidades. Cada entidade foi analisada em 42 aspectos divididos nas seguintes categorias:
repasse de recursos, transparência, eficiência, organização, situação financeira, cumprimento
dos requisitos legais e validação de terceiros.

 APAE de São Carlos
 Os alunos chegam à instituição encaminhados por profissionais de saúde, escolas, famílias,
assistentes sociais e demais membros da comunidade. A partir do encaminhamento, passam
por avaliações para identificar ou não a deficiência mental, seu nível e suas habilidades. Neste
processo estão envolvidos diversos profissionais, como psicólogo, terapeuta ocupacional,
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pediatra, neurologista e pedagogo. 

 Em setembro do ano passado, em convênio com a Prefeitura, a APAE inaugurou o setor de
atendimento para Portadores de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento do Tipo Autista, um
trabalho pioneiro na cidade que hoje atende vinte alunos. A APAE é uma instituição sem fins
lucrativos e não cobra pelos serviços prestados. Para manter seu trabalho diferenciado ela
recebe o auxílio de convênios com os governos municipal, estadual e federal, além de apoio da
sociedade civil.
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 Entidades vencedoras do IX Prêmio Bem Eficiente
 Associação de Amigos do Autista (AMA).
 AME.
 Asas de Socorro.
 Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano.
 Associação Batista Beneficente e Missionária.
 Associação Beneficente “A Mão Branca” de Amparo aos Idosos.
 Associação Brasil Parkinson.
 APAE de Bauru.
 APAE de Brusque (SC).
 APAE de Campinas.
 APAE de Mogi das Cruzes.
 APAE de Pindamonhangaba.
 APAE de Rolândia.
 APAE de São Carlos.
 Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
 Associação Evangélica Beneficente.
 Associação Franciscana de Educação ao Cidadão Especial.
 Associação Hospitalar de Proteção à Infância “Dr. Raul Carneiro”.
 Associação Mineira de Reabilitação.
 Associação Obras Sociais Irmã Dulce.
 Associação Pestalozzi de Niterói.
 Associação Saúde Criança Renascer.
 Centro Espírita Nosso Lar – Casas André Luiz.
 Centro Infantil de Investigações Hematológicas “Dr.  Domingos A. Boldrini”.
 Centro Israelita de Assistência ao Menor - CIAM.
 Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Guarujá.
 Comunidade Educacional de Base Sítio Pinheirinho.
 CORASSOL – Centro de Orientação, Reintegração e Assistência Social.
 Entidade Espírita de Assistência Social “Paulo do Amaral”.
 Fundamar – Fundação 18 de Março.
 Grupo Primavera.
 Instituição Assistencial Emmanuel.
 Instituição Beneficente Israelita “Ten Yad”.
 Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.
 Instituto Mirim de Campo Grande - MS.
 Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência à Criança e ao Adolescente.
 JAM – Mantenedora Jacareí Ampara Menores.
 Lar de Amparo e Promoção Humana.
 Núcleo Assistencial Irmão Alfredo.
 OSUC - Obras Sociais, Universitárias e Culturais.
 Pequeno Cotolengo do Paraná – Dom Orione.
 Projeto Âncora pelos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso.
 Rede Mulher de Educação.
 Sociedade Beneficente Alemã.
 Sociedade Beneficente Casa da Esperança.
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 Sociedade Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais.
 Socorro aos Necessitados.
 Solidariedade França-Brasil.
 Sorri-Brasil.
 Visão Mundial.
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