ASSOCIAÇÃO BAHIANA
DE EQUOTERAPIA
25 ANOS DE MÃOS DADAS COM A
COMUNIDADE
O Projeto Equoterapia, elaborado com a
colaboração da Dr.ª Solange Marques de
Lacerda e Dr.ª Irma Santos, foi apresentado, em 12 de junho de 1993, à Polícia
Militar da Bahia, inicialmente na pessoa
do Tenente-Coronel PM Cristovam da
Silva Pinheiro e presentemente assumido
pelo Major PM Aloysio Herwans S. Souza, atual Comandante do Esquadrão de
Polícia Montada.
São consideráveis 25 anos de caminhada
da ABAE, incansavelmente prestando as-

sistência especializada a crianças e adolescentes com deficiências e/ou necessidades
especiais, e a suas famílias, o que motivou
novos parceiros a apoiarem a nossa direção, em prol de um bem social maior. Dentre esses, destaco a parceria firmada com
o Exército Brasileiro (6ª Região Militar), em
28 de outubro de 2004, na pessoa do Tenente-Coronel Eudes Carvalho, ex-Comandante do 19º Batalhão de Caçadores, o qual
nos estendeu o “braço forte e mão amiga”.
A ABAE contou com o apoio logístico
do Esquadrão de Polícia Montada, bem
como da Escola de Equitação Jaguar, gerenciada pela Sr.ª Marli e Sr. Max Lima,
ampliando, dessa forma, a equoterapia,
culminando na instituição do Centro de

Equoterapia Yuri Guimarães Brito no 19ºBatalhão de Caçadores.
A mencionada ampliação da equoterapia é
assegurada com o especial apoio do Comandante TC Arlindo José da Cruz Neto,
mediante o acolhimento de crianças e
adolescentes carentes, com deficiência e
necessidades educativas especiais, bem
como suas respectivas famílias.
Ponho em relevo a chancela que a ABAE
obteve por meio da filiação com a Associação Nacional de Equoterapia – ANDE
-BRASIL, instituição precursora no país, a
qual completa seus 30 anos de operação,
desenvolvendo um trabalho de excelência
que nos inspira a seguir em frente!

A ABAE comemora seus 25 anos de existência, contando com a expertise de sua
equipe multiprofissional, disseminando
suas ações sociais com o apoio do Governo do Estado da Bahia, assim como da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria
Municipal de Promoção Social e Combate
à Pobreza – SEMPRE; o que tem motivado a implantação de novas Associações e
Centros para a expansão da Equoterapia no
Estado, fomentando a celebração de parcerias para o desenvolvimento de um trabalho
sustentável e, sobretudo, guiado por princípios éticos e técnico-científicos da ANDE
-BRASIL, promovendo a aproximação entre
a equoterapia e a sociedade.
Obrigada Equipe e Parceiros!
Parabéns ABAE e ANDE BRASIL!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Maria Cristina Guimarães Brito
Fundadora/Presidente ABAE
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