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Editorial

José Arnaldo

Não chore pelo que você 
perdeu, lute pelo que 
você tem.
Não chore por quem te 
abandonou, lute por 
quem esta a seu lado.
Não chore por quem te 
odeia, lute por quem te 
quer feliz.
Não chore pelo seu 
passado, lute pelo seu 
presente.
Não chore pelo teu 
sofrimento, lute pela tua 
felicidade.
Não é fácil ser feliz, temos 
de abrir mão de varias 
coisas, fazer escolhas e ter 
coragem de assumir ônus 
e bônus para ser feliz.
Com o tempo vamos 
aprendendo que nada é 
impossível de solucionar.



Ampliação da Cinoterapia da APAE em parceria com a 
PMMG e loteria mineira deve começar em breve. Conforme 
palavras do presidente da APAE Francisco Raposo e do 
Tenente Coronel da PMMG Reinan

Nova Cinoterapia



Veja aqui os ganhadores do sorteio dos 

prêmios em 05/09/2016

Maquina de lavar: Erika carvalho Costa
Fogão: Gabriel Piedade Monteiro



A Secretária Nacional de Assistência Social, Maria do Carmo Brant, 
palestrou na manhã desse sábado (17), no XIII Congresso da Rede Mineira 
das Apaes, e falou sobre "A Implantação da Política de Assistência Social: 
Desafios e Perspectivas para o Atendimento da Pessoa com Deficiência 
Intelectual.
De acordo com a Secretária, a assistência social enquanto política pública é 
muito jovem, nasceu na Constituição Federal de 1988. Ela também explicou 
como funciona a Política de Assistência Social, apresentando os benefícios, 
os serviços, os projetos e os programas da política.
Maria do Carmo Brant falou sobre a Proteção Social Básica, os Centros de 
Referência de Assistêncial Social (CRAS), o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), o Bolsa Família, os Serviços de Proteção Especial de 
média e alta complexidade, os Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) e sobre os Centros Dias. "Esses últimos 
serviços são para os usuários que precisam de uma atenção maior", 
explicou.
Maria do Carmo afirmou que hoje não dá mais para trabalhar Assistência 
Social separada da Educação e da Saúde. "Cada vez mais estamos 
produzindo o que chamamos de ações combinadas dessas três políticas", 
explicou.
O moderador da mesa, Eduardo Barbosa, presidente da Federação das 
Apaes do Estado de Minas Gerais (Feapaes-MG), disse que a palestra da 
Secretária Nacional foi a oportunidade de fazer uma interligação entre a 
Política de Assistência Social e os temas tratados durante o XIII Congresso. 
"Nós, que trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, precisamos 
dar a elas a oportunidade de refletir sobre o que fazem, e não mais impor o 
que nós achamos que é importante. E isso é um desafio, pois tira a 
passividade dessa pessoa com deficiência", afirmou.

Homenagem

Ao final da palestra, o Movimento Mineiro das Apaes prestou uma 
homenagem ao presidente da Feapaes-MG, Eduardo Barbosa, em 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido com dedicação e respeito nesses 
60 anos do Movimento Mineiro das Apaes.
"O Movimento das Apaes me transformou em uma pessoa melhor", disse, 
emocionado, Eduardo Barbosa.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Feapaes-MG

Secretária Nacional de Assistência Social palestra 

no XIII Congresso da Rede Mineira das Apaes



APAE Sete Lagoas se prepara para o leilão 

das camisas oficiais do Atlético, Cruzeiro e 

APAE.

Todas autografadas, fiquem atentos. São 

duas camisas de cada time.



Continua a todo vapor a produção pelos alunos da APAE do Tijolinho do 
BEM.
Breve eles estarão a venda nas lojas conveniadas para que você possa 
neste natal dar um presente solidário, seja para você ou para amigos. E 
fazendo isto você estará ajudando a APAE Sete Lagoas.

Tijolinho do BEM



Querido por todos da APAE a justa homenagem a este grande homem que 
dedicou em vida grande parte a APAE Sete Lagoas.
Para a reinauguração do espaço que aconteceu em setembro, amigos, 
parentes e funcionários da APAE se reuniram para esta grande e justa 
homenagem.

O presidente da APAE Sete Lagoas falou em nome da instituição da 
importância e grande caráter  deste grande homem Sr. Marcelo Gandini 
junto a instituição.

A diretora da instituição também elogiou-o e lembrou de sua luta pela 
APAE.

Juliana, sobrinha e afilhada de Sô Marcelo agradeceu em nome da família 
juntamente com a Filha de Sô Marcelo falar e emocionar o público 
presente. Ela que é aluna da instituição.

Os autistas apresentaram um número musical para encerrar a 
homenagem.

Reinauguração e reforma da área dos autistas 

leva nome do Grande Marcelo Gandini





Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Iº Festival APAE de Gastronomia tem o ponta pé inicial e promete ser o 
maior evento gastronômico e musical da região.

Iº Festival de Gastronomia APAE de Sete Lagoas
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A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) foi eleita a 
marca mais confiável do país pelo sétimo ano consecutivo, na categoria 
ONGs, com 87% dos votos. O prêmio foi concedido pela Revista 
Seleções.

A presidente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) Aracy Lêdo, 
esteve presente na solenidade de premiação, que aconteceu nessa terça 
feira (20), em São Paulo, e recebeu o troféu e homenagens da Revista.

Também estiveram presentes no evento representantes da Apae de São 
Paulo.

Realizada pelo Datafolha, a pesquisa está na 15ª edição, e faz um raio-x 
da confiança dos seus leitores em marcas, instituições, profissões e 
personalidades. Foram apuradas 36 categorias de produtos e serviços. 
Este ano, foram coletados dados via internet com os leitores entre maio e 
junho de 2016. Ao todo, foram considerados 1588 questionários.

Apae vence pelo sétimo ano consecutivo o 

Prêmio Marcas de Confiança 2016

APAE 87%

AACD 85%

GRAACC 82%



Seja mais um
a participar conosco

do Natal do BEM
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