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 MENSAGEM PARA OS PAIS

O pai nasce com o filho. Fica em gestação com a mãe. No processo, torna-se pai. Pouco a pouco. E os filhos, as filhas, 
junto com a mãe, fazem o pai. Alguns capazes de amar, outros incapacitados. Alguns cuidam com ternura e firmeza, 
outros descuidam e abusam com perversidade e moleza.
Neste momento, está nascendo um pai. Outro está morrendo. Um filho chora. Uma filha chora. Ao nascer e ao morrer.
O bebê que atravessou um longo caminho no meio aquático e, de repente, entra no ar. Luzes, câmera, ação. A mãe se 
contorce, o pai segura sua mão. Escorrega uma nova vida ainda envolvida em líquidos viscosos.
Cordão umbilical a ser cortado, e o choro, o primeiro grito, o primeiro passar de ar nas cordas vocais. Juntos se comovem 
e choram, pai e mãe. A criatura recém-nascida que renova a esperança e a lembrança.
Nascem ali também o pai e a mãe que estavam em gestação. Serão bons ou maus? Terão capacidade de amar, ternura, 
cuidado e compreensão? Ou serão exaustos e machucados pela vida, incapazes de amar, cuidar, compartilhar? 
Lágrimas, início, meio e fim.
Lágrima de alegria, de emoção, de surpresa. Lágrima de felicidade é doce e macia. Lágrima de tristeza, de dor, de rancor.
Há lágrimas em nossas vidas. Lágrimas do pai que vê nascer uma criança doente ou deficiente. Lágrimas do pai que 
sofre por não ter o que comer e compartilhar.
Lágrimas do pai que tem saudades, pois a mulher se afastou e levou seus filhos e filhas. Lágrimas do pai que se 
envolveu em coisas erradas. Lágrimas do pai que vê o filho se desviando. Lágrimas do pai que se orgulha na escola, no 
esporte, na graduação.
Aquele desenho de traços infantis, presente especial do Dia dos Pais, foi guardado com carinho. A emoção de ternura se 
torna rejeição quando o filho ou a filha tomam uma decisão diferente da do pai. Argola no nariz, cicatriz, tatuagem, 
maconha, malandragem. Notas baixas, resfriado, amizades que o pai considera perigosas.
Tanta preocupação. Filho bem certinho, que se considera melhor que o pai, também preocupa, sem compaixão. Filho que 
se envergonha do pai. Filho que se orgulha.
Filho que desconhece. Filho que se assusta. Pai que não dorme à noite. Pai que dorme de dia e os filhos nunca veem. 
Pai que vai embora e não ajuda. Pai que fica pertinho e aconchega com carinho. Pai que bate e grita, bêbado, e os filhos 
tremem de medo.
Pai que trabalha demais e só quer sossego. Pai que ouve e que não vê os filhos crescerem. Pais que conserta tudo, pau 
para toda obra. Pai que quebra as coisas e não sabe consertar. Pai atleta, pai gordinho, pai mecânico, pai doutor, pai 
político, pai pastor, pai amigo, pai traidor, pai honrado.
Pai bondoso. Pai malvado. Pai habilidoso.
Pai que não faz nada. Entre os dedos da mão temos o pai de todos, o mais longo de todos. Importante posição. No 
Japão, o polegar é considerado o pai. Sem ele, não se conseguiria pegar, fazer humano ser.
Há pais de filhos mortos nas guerras e nas violências que se empenham em criar culturas de paz. Há pais de filhos vivos 
nas guerras. Outros querem manter vinganças, rancores, horrores de guerras e terrores. No mundo todo, em qualquer 
parte, os que sofreram as perdas de seus rebentos amados. Dor profunda, calcinante, que não fecha. Ferida sangrando 
no peito vazio.
O pai se junta a amigos e cria organização pela paz. Há pai que arma os filhos, desde muito pequeninos, para o ódio, o 
rancor, a vingança. Há pais que vão inserindo o amor, a amizade, a compreensão, a fraternidade.
Hoje é seu dia, meu pai. Com ternura venho agradecer. A vida que segue em mim, os livros que me comprou, o remédio 
que me fez tomar, a comida que fez crescer. O seu sorriso, de todos, o melhor presente.  Feliz Dia dos Pais. Sejam 
felizes, pais, neste dia.

Votos da Diretoria Executiva/ Conselhos Administrativo e Fiscal da APAE  Sete Lagoas
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VOLTA ÀS AULAS 

Nada melhor pode dar um pai a seu filho do que uma boa 

criação.



Sábio é o pai que conhece o seu próprio filho.

 (31)3774-6633
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Jovens com síndrome de Down se superam e vão à luta por emprego.
Consideradas deficientes intelectuais, essas pessoas mostram que são independentes para atuar no mercado de trabalho
 Guilherme Varella, de 28 anos, é mensageiro da Petrobras. Como um profissional exemplar, ele acorda às 5h30 para se 
arrumar para o dia d trabalho. Às 6h, ele pega o ônibus fretado da empresa, que o leva de Vargem Grande, onde mora, à 
Ilha do Fundão, local em que fica o Centro de Pesquisa (Cenpes) da estatal. Entra às 7h.

A rotina dele seria banal se Guilherme não tivessem nascido com Síndrome de Down. “Tem dia que tem muito trabalho e 
tem dia que é pouco. Mas eu gosto de trabalhar muito”, garante ele que já está na petroleira há oito anos.

Consideradas deficientes intelectuais (DI),essas pessoas encontram grandes dificuldades na hora de encontrar um 
emprego. “Ainda há poucas oportunidades. Quando eles conseguem é dentro da cota. E as empresas preferem alguém 
que não seja DI”, diz Gloria Soares, 64 anos, mãe de Ana Clara, amiga de Guilherme, também com Down.

Ainda assim casos bem sucedidos como o de Guilherme mostram que é possível incluí-los na sociedade sem grande 
dificuldade. Segundo Maria Inês Varella, de 56 anos, mãe do mensageiro, eles se sentem muito felizes no trabalho, e o 
maior problema é ter alguém para ensiná-los novas funções. “Todos nós precisamos de uma pessoa que nos auxilie 
quando chegamos a um emprego novo. É esse alguém que não tem. Acho que nós, sociedade, ainda não sabemos lidar 
com eles”, avalia.

COLEGAS 
Além de trabalhar, Guilherme malha cinco vezes por semana, faz teatro e ainda tem tempo para namorar Karen Viana, de 
21 anos, cabeleireira, também com Down. Os dois estão bem apaixonados. “Nos conhecemos em uma festa junina. Ele 
terminou o namoro dele porque queria namorar comigo”, diz a menina.

O círculo de amizade dos dois é bem amplo. Karen é amiga de Rachel Canella, que como O DIA mostrou, na sexta, faz 
sucesso em um salão de cabeleireiros na Tijuca.

Na tarde de sábado, eles ainda se encontraram para um bate-papo com duas outras amigas, ambas com Down, Ana Clara, 
de 24 anos, que já trabalhou em uma agência de viagens, e Denise Ganimi, de 35, auxiliar administrativa no Campus 
Parque das Rosas da Estácio.

“Ainda sou artesã de tapeçaria, faço canto, dança e namoro há nove anos”, diz Denise, orgulhosa. 
Ana Clara, que também namora, no momento não trabalha, mas participa do projeto Reunir, da Estácio, em que faz vários 
tipos de cursos. “Agora faço nutrição com gastronomia e cenografia. Já fiz teatro e fotografia. Faço tanta coisa...”

Gloria conta o que acha de ver a filha trabalhar. “Ela me disse que queria morar sozinha. Eu disse: ‘primeiro arranja um 
emprego e vai ganhar seu dinheiro.’ Acho que trabalho é uma etapa da vida. Todo mundo trabalha e eles não devem ser 
diferentes.”

Com Chico e Bethânia

A jornalista Fernanda Honorato, do Programa Especial da TV Brasil, é considerada pelo RankBrasil 2014 a primeira 
repórter com Down do país. A profissional conta que já entrevistou Maria Bethânia e até Chico Buarque. “Ele foi um amor 
de pessoa”, diz ela que ainda faz dança cigana e é madrinha de bateria da Embaixadores da Alegria.

Espera de teu filho o que fizeste com teu pai.
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APAE  E PARCEIROS LUTAM POR UM NOVO CENTRO AQUÁTICO PARA TERAPIA 

DOS ALUNOS

Em um encontro esta semana nas dependências da APAE 7 Lagoas que contou com a presença do 
presidente da APAE o Sr. Francisco Raposo,da arquiteta Regina Márcia e  da desenhista Amanda 
Linhares da A+ arquitetura, Luiz Claudio chefe de comunicação da Prefeitura de 7 Lagoas e Júnia 
Mara fisioterapeuta; foi criado um grupo para desenvolver uma nova área para o centro aquático da 
APAE 7 Lagoas que ira atender as necessidades dos alunos seja com sol ou chuva . Agora é 
aguarda mais detalhes.

Um pai sábio deixa que os 

filhos cometam erros.



HOMENAGEM DE DIA DOS PAIS. 

Meu pai sempre dizia: não levante a sua voz, 

melhore os seus argumentos.



Pai, nessa data tão especial gostaria de agradecer por tudo que você fez e faz até hoje.



Um pai vale mais do que uma 

centena de mestres-escola.



Tudo o que um filho sensato pode esperar é que o pai esteja presente no 

momento da concepção.
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Pai, Você é essencial em minha vida! Te amo para sempre! 

Parabéns pelo seu dia.
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Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por 

mim.
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MENSAGEM DIA DOS PAIS PARA PENSAR.

Filho; sabe aquele presente que tanto sonhei ganhar? Mesmo que fosse apenas no dia dos Pais?

Pois é, vejo que ele esta cada vez mais distante né. No dia a dia sinto que ele é impossível pois o whatsapp, o 
facebook, a tv nunca te dão tempo para isto. Não é o tempo de ir a loja comprar um par de meias, ou uma blusa,  ou 
um chaveiro; seja lá o que for.

É o tempo de estar comigo filho; de conversar, rir, brincar, me dar carinho; sabe, sinto falta.

Sei que na rua ou perante os amigos talvez você sinta vergonha e olha não esperava por isto.

Sofro com isto mas sabe de uma coisa; te entendo. Você tem vergonha talvez por minha idade, pelo modo que sou e 
como sou. Mas talvez a culpa não seja sua e sim da sociedade, da mídia sei lá, que muitas vezes recriminam a 
verdadeira amizade de PAI E FILHO.

Talvez este tenha sido meu erro, querer que você fosse comigo como fui com meu PAI.

OLHA QUE NÃO BEBO ! Pois mesmo alcoólatra, as vezes sujão , jogado em um bar ou nas ruas sempre tive carinho, 
respeito e amor por ELE. Nunca o reneguei na frente das pessoas. Eu o abraçava, beijava, e estava sempre ao lado 
de seu AVÔ seja lá onde fosse.

Mas isto não conta né, afinal cada um cada um.

Não sou rico, talvez se fosse sentiria orgulho, mas sei que trabalho de sol a sol para te dar um futuro que que acho 
que não vou ter forças para ver concretizar.

Em muitos aspectos você é um filho exemplar, não bebe , não fuma, não se droga, trabalha, estuda. Amém se alguma 
coisa deixarei de bom para você.

O carinho, respeito, companheirismo, o amor que gostaria de receber neste dias dos PAIS vou me esforçar para 
poder esperar, quem sabe ano que vem né.

Peço a DEUS todos os dias para te guiar e te acompanhar e nunca te abandonar e nem deixar que você o abandone. 
Mas peço também saúde e felicidade para você sempre.

Sei que hoje não consigo te dar tudo que você merece e precisa, mas luto muito para te dar um pouco além do básico 
pois amor, carinho, um lar, respeito, afeto, comprometimento você sabe que sempre terá de mim.

Ao contrario de você que por medo da reação de seus amigos ou colegas acharem isto babaca ou coisa de marica eu 
sinto orgulho de andar com você, de estar a seu lado seja conde for e como for.

Não preciso de presentes que o dinheiro compra, afinal ganho sempre mesmo que usadas; mas sabe que acho bom 
pois não preciso comprar para mim e sobra mais um pouco para você.

Lembra aquele dia que mais uma vez você gritou comigo me mandando para aquele lugar?

Pois é! PAI dormiu passando mau de tristeza, eu tinha acabado de comprar para você o passaporte para a exposição 
e ficado com 0,50 no bolso mesmo que fosse para tomar um café não daria, porque o seu, PAI prepara todos os dias 
com carinho bem antes das 6hs. Mas tava me sentindo alegre até você mais uma vez fazer o que fez. Mas afinal você 
foi todos os dias na festa né. Isto me alegra e é isto que importa né.

Eu me orgulho de você, falo e grito a todos seja meus amigos ou não o quão bom filho você é.

Pena você não sentir o mesmo e ainda ter medo de falar de mim a seus amigos, 
de estar comigo, de andar comigo...
Mas lembre bem, um dia você já não precisara pensar nisto, 
pois não estarei aqui mais.

             PAI TE AMA, SÓ QUERIA QUE ESTA CARTA FOSSE SUA PARA MIM !

               Esta mensagem foi escrita por um Pai que pediu anonimato!
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Estudo dá primeira evidência direta de que autismo permanece estável.

A maneira como era feito o diagnostico de autismo nos Estados Unidos levou a uma triplicação dos casos nos 
últimos anos, o que não reflete a realidade - disseram pesquisadores nesta quarta-feira.
O que acontece é que mais pessoas jovens com deficiência intelectual ou de desenvolvimento estão sendo 
classificadas como autistas, argumentou o estudo publicado no American Journal of Medical Genetics.
Os diagnósticos prevalentes de autismo nos Estados Unidos chegavam a uma pessoa em 5.000 em 1975.
Esse número subiu para um em cada 150 em 2002 e atingiu um de 68 em 2012, de acordo com o Centro 
norte-americano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
"Este novo estudo nos dá a primeira evidência direta de que grande parte do aumento pode ser meramente 
atribuível à reclassificação dos indivíduos com distúrbios neurológicos relacionados ao invés de um aumento 
real da taxa de novos casos de autismo", explicaram os pesquisadores da Universidade Estatal da 
Pensilvânia.
Eles analisaram 11 anos de dados sobre matrículas na educação especial em uma média de 6,2 milhões de 
crianças por ano.

Não encontraram "nenhum aumento generalizado no número de estudantes matriculados na educação 
especial", disse o estudo.
"Além disso, concluíram que o aumento nos estudantes diagnosticados com autismo foi compensado por uma 
redução semelhante nos estudantes diagnosticados com outras deficiências intelectuais, que às vezes 
ocorrem ao mesmo tempo que o autismo".

Então, o que pode parecer uma epidemia de autismo é mais provável que seja 
uma mudança nos critérios para o diagnóstico no tempo.
Além disso, o autismo é uma condição complicada com muitos graus
 de intensidade, e pode sobrepor-se a outras desordens relacionadas.

A alta taxa de co-ocorrência de outras deficiências intelectuais com o autismo, que levam à reclassificação do 
diagnóstico, é certamente devido a fatores genéticos compartilhados em muitas desordens do 
desenvolvimento neurológico", afirmou o pesquisador Santhosh Girirajan, professor assistente de bioquímica e 
biologia molecular e antropologia da Penn State University.

Cada paciente é diferente e deve ser tratado como tal. As medidas de diagnóstico padronizados devem levar 
em conta a análise genética detalhada e um acompanhamento regular em estudos futuros nos 
quais o autismo seja prevalente".

Rua Aracaju, 169/A -
 Canaan - Sete Lagoas/MG

31-3773-0983
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