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EDITORIAL

Começa 2016 ! Não 
podia ser diferente, um 
ano com muitas lutas e 
sonhos a realizar. 
Novos problemas como 
a suposta epidemia de 
microcefalia, a crise 
econômica e politica.
Porem nossos assistidos 
não vão se afetar com 
isto, sabe porque?
Porque juntos vamos 
continuar a AJUDAR A 
APAE Sete Lagoas.
Sabemos que em 2015 
conquistamos novos(as) 
amigos(as) novos(as) 
voluntários(as) e que 
estamos prontos para 
caminhar lado a lado 
cada dia mais em busca 
de uma vida melhor aos 
assistidos da APAE/sl



Nossa meta principal em 2016 vai ser buscarmos um planejamento bem apurado das receitas e 
despesas para deixarmos a APAE cada vez mais dentro da sua realidade de sobrevivência, pois 
o mercado está nos apertando cada vez mais com suas dificuldades:
1)      Menos recursos públicos;

2)      Falta de atualização dos recursos atuais;

3)      Aumentos dos custos fixos, como, salários, encargos, energia, combustíveis, etc...;

 
 
Nossa proposta é buscar reforçar as parcerias com o setor público, empresas, prestadores de 
serviços, instituições que nos prestam grande apoio como Rotary, Lions, Maçonaria, Escolas e 
Faculdades, etc...;
 
Reforçar contato com as pessoas físicas e empresas para repassarem o Imposto de Renda 
indicando a APAE como beneficiária e colocarmos PROJETOS para execução, como:
 
1)       A Quadra Poliesportiva com função de atendimentos aos alunos, onde hoje, tomam sol os 
prejudicando a saúde e quando chove os mesmos  não tem como realizar os seus exercícios 
físicos e necessários;

2)       Reforma da piscina para realmente transforma-la em uso terapêutico;

3)       Reforma do parquinho que serve de apoio aos alunos e assistidos no momento de 
recreação;

4)       Reforma da entrada da APAE para darmos mais segurança aos alunos/assistidos , famílias 
e funcionários;

5)       Manutenção dos prédios

 
Reforçar telemarketing com cobranças das doações de forma mais viáveis como boletos, débito 
em conta, CEMIG, SAAE.
 
Reforçar e buscar apoio aos Voluntários para realização de mais eventos com resultados maiores 
e mais bem planejados.
 
São algumas ações que queremos seguir para que a APAE de Sete Lagoas não pare com seus 
importantes atendimentos a várias famílias que necessitam dos seus serviços.
Contamos com o apoio de todos e estamos sempre à disposição para recebermos principalmente 
críticas que possam nos ajudar a caminhar e continuar agregando valor   a APAE – Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas.
 
Atenciosamente,
 

Francisco Eugenio Barbosa Raposo
Presidente

Sonhos e projetos 2016



PRECISAMOS

DE SUA

AJUDA



(31) 3774-6633

EVENTO OFICIAL APAE - MAIO 2016

2° SÁBADO DO BEM

A APAE Sete Lagoas realizará este ano o Sábado do Bem em Maio 

 E contamos com o apoio de todos



EVENTO OFICIAL APAE - AGOSTO 2016
Mês de agosto é a Celebração da Semana 

da pessoa com Deciência Intelectual e Múltipla.



EVENTO OFICIAL APAE - SETEMBRO 2016 

Dia da Pizza
O maior evento gastronômico da cidade 

acontecerá em Setembro e será organizado 
pela equipe da Clínica da APAE Sete Lagoas



EVENTO OFICIAL APAE - JULHO 2016
Forró XONADOAPAE

Como já é tradição na cidade a APAE Sete Lagoas 
este ano realizara mais uma de suas grandes festas 

que acontecera em JULHO



EVENTO OFICIAL APAE - NOVEMBRO 2016

Desle de Moda 

&
Lançamento da Agenda 2017



EVENTO VOLUNTARIADO APAE - ABRIL 2016

1º CORRIDA E CAMINHADA APAE/SL

O evento ocorrerá em Abril e conta com 
a organização do voluntário Ramon 

Augusto (Exclusive Telecom)





EVENTO OFICIAL APAE - FEVEREIRO 2016
LANÇAMENTO DO LIVRO DE OURO APAE

O livro de ouro dos amigos da APAE tem
 como organizador o Voluntário Vitor Braga

Amigos d
e

Ouro

APAE / S
L

2016



EVENTO VOLUNTARIADO APAE - SETEMBRO 2016

As funcionárias do Telemarketing da APAE/ 
SL com o apoio da Revista APAE realizarão o 
mais concorrido Baile em 2016. O evento 
acontecerá em setembro no Clube Iporanga 
tendo como musical a banda SKARPAS sera 
exclusivo para 200 convidados que 
adquirirem primeiro os convites. Será com 
OPEN BAR E OPEN FOOD.



Através de Emenda Parlamentar do Dep. Douglas Melo,

a APAE foi contemplada com um veículo Renault Sandero 2016



Veja o estado precário da nossa piscina



Mas veja o novo Centro Aquático APAE



Veja também nossa nova entrada e o Shopping APAE



A+ Arquitetura e Design, 
Proprietária: Regina Márcia Fernandino Fonseca Moura - Arquiteta e 
Urbanista

Equipe: Alessandra Fernandino França
Lídia Alcântara
Amanda Linhares
Josianne Carvalho
Marlene Pereira

Atuando há 30 anos no mercado de Sete Lagoas e região.

Projetos:
Residenciais, Comerciais, Institucionais, Lazer, Industriais, Interiores

Endereço: 
Rua Floriano Peixoto, 283 - Centro
CEP: 35.700.048
Tel: 31 3771-4006 / 31 98860-4007
e-mail: reginamarciamoura@hotmail.com 

Os projetos do nosso Centro Aquático, da nova

entrada e do Shopping APAE foi doado pela amiga

e voluntária Regina Márcia da A+ Arquitetura e Design



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

 54,90
UND
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Botijão de Gás
LIQUIGÁS

Entrega grátis em toda a cidade

3774-8420 | 3774-8888

*Promoção válida enquanto durar o estoque / Valor referente somente ao gás

  E você ainda 
leva grátis uma
edição da revista
Mulher Brasileira

Nossa Mensagem:
As más companhias

corrompem os bons costumes



Mande sua mensagem 
pra revista

noticiasapae@gmail.com

Cantinho da Mensagem

Por maior que seja a dificuldade pela qual 
esteja passando, não desanime. Confie, 
mantendo a fé e a esperança.

Não se esqueça de que Deus não dá uma 
cruz mais pesada do que aquela que 
podemos carregar. Ele dá a lição e as provas 
conforme o nível de entendimento e evolução 
do Espírito.

Enviada por Marlene V. P. L



VENDAS:
 (31) 3716-7284
(31) 99916-2783
(31) 99631-2809

Foto da Reunião e Apresentação do Projeto da Nova Portaria,

Novo Centro Aquático e do Shopping APAE
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