
Revista 005/2015 Sete Lagoas 29 maio  2015

ALUNOS DA APAE PARTICIPAM DE  

Manhã Recreativa para pessoas 

com deficiência REALIZADO PELA 

UNIFEMM

pág. 03 

Presidente da APAE

 recebe projetos.
pág. 10 

População de Januária prostesta contra fechamento de escola APAE.

pág.12 



Apae de Sete Lagoas, agradece ao Presidente do Clube Náutico, 
sr. Fernando Gustavo Leonardo e ao tesoureiro , sr. Ivan França, 
representando todos os associados, a doação de 283 litros de 
leite arrecadados pela 2ª rodada da Copa Náutico Brahma da 
Amizade.

Diretoria Executiva

Francisco Eugenio Barbosa Raposo
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Qual é a legislação do SUS que define os serviços especializados 
de reabilitação da PCD 
- Portaria n°793 MS/GM de 24/04/2012 institui a Rede de Cuidados 
à Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde .

- Deliberação CIB-SUS/MG n°1.272 de 24/10/2012 que institui a 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS-
MG e dá outras providências.

- Deliberação CIB-SUS/MG n° 1403, de 19/03/2013 define os 
Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual 
(SERDI) da rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
Intelectual.

- Deliberação CIB-SUS/MG nº 1404 de 19/03/2013 Institui o 
Programa de Intervenção Precoce Avançado – PIPA, que é o 
programa de âmbito estadual para os Serviços de Reabilitação em 
Deficiência Intelectual SERDI e para o Centro Especializado em 
Reabilitação – CER que possua atendimento de reabilitação em 
deficiência intelectual.



FESTA DO AMOR

Acontece neste sábado dia 30-05-2015 em  
Fortuna de Minas a 10ª Festa do Amor com 4 
grandes Shows a partir das 19hs em frente ao 
almoxarifado da Prefeitura.
O evento é realizado por Marcia Maria Siqueira, 
familiares e voluntarios.
TODA RENDA É EM BENEFICIO A APAE SETE 
LAGOAS, OS SHOWS SÃO VOLUNTARIOS E 
TODA EQUIPE TRABALHA 
VOLUNTARIAMENTE.

VEJA OS SHOWS:
FORRÓ SWING ARDENTE
IVAN PONTES
DJ XANDÃO
MC LIPINHO E MC GUMA 

ALUNOS DA APAE PARTICIPAM DE  Manhã 

Recreativa para pessoas com deficiência 

REALIZADO PELA UNIFEMM

No sábado, 23 de maio, os alunos do 7º período de Educação Física 
do UNIFEMM receberam na “Manhã Recreativa Inclusiva”, diversas 
instituições com importantes trabalhos sociais com pessoas com 
deficiências. Estiveram presentes associados da APAE, Associação 
Ivone e Pedro Lanza – IPEL, Associação de Deficientes Visuais de 
Sete Lagoas – ADVISETE, além de alunos da sala de apoio de 
escolas estaduais da cidade. 

O evento, realizado no Ginásio do UNIFEMM de 8h30 às 11h30, 
contou com a participação de cerca de 200 pessoas e ofereceu 
atividades físicas e modalidades esportivas e recreativas adaptadas. 
Os alunos da instituição, através da disciplina "Educação Física para 
Pessoas com Deficiências", participaram diretamente desde a 
organização e realização das atividades realizadas ao longo de toda 
manhã.
De acordo com a coordenadora do curso de Educação Física do 
UNIFEMM, Dalva Rosa, o evento teve como objetivo principal permitir 
que os alunos do curso interajam com a sociedade em especial as 
pessoas com deficiência, por meio das práticas recreativas, para que 
eles percebam a importância da formação acadêmica para atuar de 
forma ativa na inclusão social. “É fundamental que nossos alunos 
vivenciem estas experiências para a prática profissional com 
excelência. Desde então, programamos algumas atividades 
observando inclusive a questão da segurança, para atender bem as 
instituições interessadas em participar da “Manhã Recreativa 
Inclusiva”.

Para Silene Leto Neiva, professora de Educação Física na APAE Sete 
Lagoas, em se tratando de inclusão social, esta é uma excelente 
iniciativa do UNIFEMM, por meio do curso de Educação Física. “A 
instituição sempre esteve de portas abertas para a APAE, levando os 
alunos dos cursos de saúde ou criando oportunidades para que 
nossos alunos pudessem participar de alguma atividade, no campus. 
Para mim, um evento como este é tão importante quanto uma ajuda 
financeira, por exemplo. Nada melhor que, além de se sensibilizar com 
a causa, permitir que a inclusão aconteça de fato, proporcionando o 
bem estar das pessoas com deficiência e o direito ao lazer e esporte”.

FONTE: UNIFEMM
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APAE: DIFERENTE FORMA DE EDUCAR
Independente das diferenças individuais, econômicas e intelectuais inclusive aquelas 
com deficiências, há décadas as APAES iniciou um movimento de valorização humana. 
Ainda se valoriza: o corpo perfeito, a beleza física, a capacidade de retórica, 
intelectualidade necessitando de desenvolvermos uma nova concepção de valor. Na 
antiguidade há relatos que estes mesmos valores conferiam não apenas a cidadania, 
mas o direito a vida! Observe este ponto de vista expresso por Misés, citado por 
stabans e Mosquera, em um trecho de um manuscrito dos governos Espartano na 
antiguidade: 

Nós matamos os cães danados e touros ferozes, degolamos ovelhas doentes, 
asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos, mesmos as crianças se forem débeis 
ou anormais, nós as afogamos, não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a 
separar das partes sãs aqueles que podem corrompê-las.

Após alguns anos, em defesa da vida, criaram iniciativas de proteção e 
compadecimento. Pelo reconhecimento de que todos são criaturas de Deus, as 
pessoas doentes, defeituosas e /ou mentalmente afetados passam a receber atenção 
da sociedade. Com o desenvolvimento da medicina e seu status cientifico de ciência 
passa explicar a origem das deficiências em causas naturais e não mais por fatores 
espirituais ou castigo divino. Trazendo a possibilidade de algumas deficiências como a 
cegueira e a surdes participar do processo produtivo, ou seja, o trabalho. E para 
assegurar a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos a ONU e os ideais que 
buscavam os valores de igualdade, liberdade e fraternidade ganham força inspirando as 
políticas publicas e os instrumentos jurídicos da grande maioria dos países. Criam-se 
leis. Nascem movimentos a favor de uma vida digna e a defesa dos direitos humanos.
Assim em 1980 chega no Brasil à concepção de educação especial, iniciando um 
movimento de pais , amigos e  pessoas com deficiência  reivindicando  dentro outras 
necessidades, o direito e acesso à educação. Contudo poucas foram às mudanças de 
concepção.
 Atualmente um novo olhar sobre a deficiência vem crescendo fazendo refletirmos sobre 
o que valorizamos!
Pense nas pessoas que você conhece que encontram em situação de deficiência: O 
que eles  apresentam, na maioria das vezes, são uma incapacidade ou um 
impedimento para a realização de tarefas comuns a qualquer pessoa? 
Vanilde Marques
Pedagoga e Neuropsicopedagoga
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CARNASAMBA BENEFICIÊNTE 2015- RESULTADO-
O evento carnasamba  beneficente 2015 realizado pelo empresário Ramon Maremoto na av. Norte Sul arrecadou mais de 
2.000kg de alimentos para APAE Sete Lagoas.
O evento teve o apoio do deputado Douglas Melo e contou com a dupla; Vitor e Fabiano e os grupos, Vira & Mexe e Sambagol.
Na entrega dos alimentos na APAE estavam presentes alunos(as) , professoras(os) , funcionarias(os) e o presidente da APAE 
Sete Lagoas o Srº Francisco Raposo, Ramon Maremoto, o deputado Douglas Melo e um grande numero de voluntários e 
simpatizantes da APAE.



PROJETO AGUA

Pensando no caos, que diversos estados do Brasil passaram sobre a temática “falta de água”, que educadores 
da APAE de Sete Lagoas, das turmas das EJAS ANOS FINAIS DO TURNO MATUTINO, se sensibilizaram 
com esta causa e resolveram criar um projeto que atente a esta necessidade. O mesmo foi intitulado como 
“ÁGUA, O BEM MAIS PRECIOSO”.

Dentro desta ótica e conscientes de que, sem via de dúvidas, é um bem precioso e que todos os seres vivos 
necessitam dela, que os trabalhos desenvolvidos tiveram o objetivo de conscientizar o público alvo, que no 
caso são alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla, quanto à consciência sobre o uso responsável da água. 

Dessa forma, foram desenvolvidos trabalhos em diversos formatos, desde conversas informais com rodas de 
assuntos diversos, para troca de experiências, discussão de tipos de casos, textos;  informativos adaptados, 
trabalhos com imagens e colagens, uso de recursos tecnológicos entre outros.

Educandos ainda ensaiaram números artísticos para apresentação da culminância que aconteceu no pátio da 
APAE/Sete Lagoas com as seguintes movimentações:

- Música : Planeta Água de Guilherme Arantes.

- Música: Água, vamos economizar – Turma da Mônica

- Poesia: Água: fonte de vida - Graça Battituci

- Vídeo educacional: A Turma da Clarinha e o Ciclo da Água

- Depoimentos de alunos sobre a aprendizagem

- Entrega de copos de água com a mensagem de conscientização.

- Entrega de jogos confeccionados para os alunos na modalidade TRILHA, intitulado JOGO DAS ATITUDES.

- Enfim, foi uma manhã de trabalho valiosa da qual todos puderam perceber o potencial que os alunos da 
APAE apresentam e o quanto foi gratificante perceber que o processo de ensino aprendizagem alcançou seus 
objetivos.

Equipe EJAS FINAIS  - Matutino

APAE/Sete Lagoas



 (31)3774-6633
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Presidente da APAE Recebe projetos.
O presidente da APAE Sete Lagoas, Francisco Eugenio Barbosa Raposo, recebeu 
das mãos das funcionarias da APAE 5 projetos desenvolvidos por um grupo de 
funcionarias para ser apreciados.
Caso provados pela diretoria eles devem entrar breve em ação, eles buscam verbas 
para a entidade e demonstrar maior união junto a população.
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A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), vem através do presente expor o seu entendimento a 
respeito da redução da maoridade penal tratada na proposta de emenda constitucional em trâmite no 

Congresso Nacional.

PARECER SOBRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL Parecer da Federação Nacional das Apaes sobre a PEC 33/2012, que propõe 
a redução da maioridade penal. A Federação Nacional das APAES (Fenapaes) vem através do presente expor o seu entendimento a 
respeito da redução da maoridade penal tratada na proposta de emenda constitucional em trâmite no Congresso Nacional. A maioridade 
penal está prevista no texto da constituição federal através do artigo 228, segundo o qual, “são penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.” Portanto, a alteração desta idade para menor somente poderia, ocorrer através 
da reforma do próprio texto constitucional, o que se dá pela emenda constitucional. Mas não basta somente a observância do 
procedimento de uma emenda para que ela possa ser aprovada. Mesmo as emendas constitucionais encontram limites dentro do próprio 
texto da constituição. A aprovação de uma emenda é um procedimento muito mais dificultoso se comparado à aprovação de uma lei, 
justamente porque se fixa na ideia de respeito à supremacia da constituição. Há matérias tratadas pela Constituição que formam um 
núcleo intangível, insuscetível de reformas. Conhecido como “cláusula pétrea” esse núcleo imutável compreende, dentre outras matérias 
relevantes, os direitos e garantias individuais. Vale lembrar que os direitos e garantias individuais não são somente os arrolados no artigo 
5º da Constituição, o que poderia levar o interprete a entender equivocadamente que outros direitos individuais previstos em outros 
artigos não seriam abrangidos pelo manto da cláusula pétrea. Todo e qualquer direito e garantida individual guardam relação de 
continência com a abrangência do artigo 60, inciso IV, da Constituição Federal, que, dada a sua importância, merece transcrição: Art. 60 - 
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV – os direitos e garantias individuais”. Pois bem. Tal como 
previsto no artigo 213 os menores de 18 anos tem a garantia constitucional de serem inimputáveis, de não receberem penas privativas de 
liberdade, mas somente serem submetidos a medidas protetivas ou sócio educativas, conforme dispõe uma legislação criteriosamente 
elaborada para a defesa dos interesses dessas pessoas menores de dezoito, ou seja, crianças se até doze anos ou adolescente, entre 
doze e dezoito anos. Por tal razão, vemos, na redução da maioridade penal , um óbice constitucional impossível de ser suplantado, na 
medida que crianças e adolescentes têm o direito de receberem o tratamento diferenciado do E.C.A. acaso venham a cometer alguma 
infração, seja ela de que natureza for. Afora a impossibilidade constitucional, também vislumbramos que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que surgiu justamente para atender aos casos de infração cometidas por menores de FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS SDS - Ed. Venâncio IV - Cobertura - Fones: (61) 3224-9922 3323.5570 / F a x( 
6 1 ) 3223 - 8072 - C E P 7 0 3 9 3 - 900 B r a sí l i a /D F - B r a si l 2 Federação Nacional das Apaes Registro no CNSS - n° 253.750 - 
Registro no Cart° 1° Of. - n° 1.172 - livro A-6 - CGC(MF) 62.388.566/0001-90 DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. 97.889 
DE 29/06/89 “Inclusão se conquista com Autonomia.” dezoito anos adota a teoria da proteção integral, que igualmente ganhou destaque 
na Declaração Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que muito embora tenha sido internalizado no ordenamento 
jurídico brasileiro após a Constituição de 1988, com ela se coaduna integralmente. Vale dizer que o constituinte de 1988 inseriu no texto 
constitucional preceitos que estavam sendo elaborado na comunidade internacional, o que também conferiu à Carta Política de 1988, o 
título de “constituição cidadã”. O Direito da Criança e do Adolescente emergiu como um sistema orientado pelo princípio do interesse 
superior da criança, previsto no art. 3º, 1, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, determinando que “Todas as ações 
relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou 
órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente o maior interesse da criança.” É um princípio decorrente do reconhecimento da 
condição peculiar da criança como pessoa em processo de desenvolvimento”. O ECA não diz que o adolescente não possa ser punido, 
não se trata de atribuir-lhe impunidade. Do contrário, o ECA prevê que o adolescente com doze anos ou mais pode sim ser 
responsabilizado, contudo não com penas mas com medidas socioeducativas e essa punição tem caráter pedagógico para melhor 
prepará-lo para uma vida adulta dentro dos parâmetros do certo e do errado aceitos pela sociedade. Todo e qualquer ato que pretenda 
regulamentar o direito das crianças e dos adolescentes deve levar em consideração a sua condição de pessoa em desenvolvimento, na 
perspectiva de melhor atender aos interesses dessas crianças e adolescentes. É forçoso também reconhecer que o atual sistema 
prisional não reeduca o infrator, não cumpre com a sua função social. Queremos acreditar que a melhor perspectiva é orientar as famílias, 
a sociedade, o estado. Não acreditamos que levar o adolescente ao sistema carcerário venha trazer qualquer beneficio à sociedade. Não 
acreditamos que punir um adolescente como se um adulto seja capaz de reduzir o índices de criminalidade. Acreditamos que a redução 
dos índices de violência e criminalidade podem ser alcançados pela ação do governo e da sociedade voltadas à defesa dos direitos dos 
adolescentes. Desta forma, finalizamos por concluir que a efetivação e garantia da aplicação da doutrina da proteção integral é o caminho 
no qual a criminalidade possa ser reduzida, não na redução da maioridade. Brasília, 14 de maio de 2015. Aracy Maria da Silva Lêdo 
Presidente Federação Nacional das Apaes (Fenapaes)
FONTE:FENAPAES
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População de Januária protesta contra fechamento de escola da Apae

Manifestação foi realizada na manhã de quinta (21) em frente a prefeitura. Fechamento ocorreu depois de corte no 
quadro de funcionários.

Cerca de 100 pessoas fazem uma manifestação contra a suspensão das aulas oferecidas pela escola da 
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) JANUARIA (MG). O número de participantes não foi 
estimado pelos organizadores do movimento. Clarissa Mendes, presidente da instituição, explica que o serviço foi 
interrompido depois que a Administração Municipal determinou o corte de 21 funcionários.

“Com a decisão da Prefeitura, o funcionamento da escola foi inviabilizado. Atendemos cerca de 600 pessoas, 
sendo que 100 estão matriculados regularmente, em dois turnos. A Apae está prestes a completar 18 anos, e uma 
situação como esta nunca havia acontecido.”

Os funcionários que foram cortados do quadro da Apae são professores, motoristas e auxiliares de serviços gerais. 
De acordo com Clarissa mendes, a atitude da Prefeitura foi tomada depois que o Ministério Público questionou o 
número de servidores contratados no município.

Cerca de 100 alunos são atendidos pela escola da Apae (Foto: Divulgação / Manifestantes)
Cerca de 100 alunos são atendidos pela escola da
Apae (Foto: Divulgação / Manifestantes)
“A Administração Municipal poderia ter procurado outra forma de resolver o problema apontado pelo Ministério 
Público. Com a interrupção das aulas, o tratamento de saúde dos assistidos é afetado, uma vez que oferecemos 
diversos tipos de atividades que estão ligadas ao bem-estar emocional e psicológico deles, sem isto, a resposta 
para a reabilitação não ocorre de forma satisfatória, como poderia ser”, destaca.

A afirmação da presidente da Apae é confirmada por José Wilson Ferreira, pai de um dos assistidos que frequenta 
a escola.

“Meu filho tem 22 anos e está aqui há 17. Antes ele era agressivo, quebrava tudo em casa. Com as aulas, ficou 
muito mais calmo e também começou a responder melhor ao tratamento. Aqui é a segunda casa dele. Antes da 
Apae existir tínhamos que andar 200 quilômetros até Montes Claros”, diz.

O que diz a Prefeitura
A assessoria de comunicação da Prefeitura informou que há cinco dias foi convocada a comparecer no Ministério 
Público depois de uma denúncia de que havia uma grande quantidade de funcionários contratados no município, 
por isto, o MP determinou que 50% dos 756 contratados fossem dispensados e que os servidores desviados de 
suas funções voltassem para os cargos. Além disto, também ficou estabelecido que a Administração Municipal 
realizasse um concurso público.

A assessoria afirmou ainda que a Prefeitura acatou ao que foi determinado, mas ponderou que poderia haver 
algum problema até que os setores afetados se reorganizassem. E que a Administração reconhece a importância 
do trabalho da Apae e que uma solução para o problema está sendo estudada. Cinco servidores devem ser 
mantidos na instituição para que as aulas sejam retomadas, provavelmente na segunda-feira (25).

FONTE: G1



R. Marechal Deodoro, 190 / Centro

Tel: (31) 3771 - 1800 / (31) 8476 - 4891
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Luiza S. Maia - JR Comunicação
 Visual & Informática

(31) 3771-7027 - 7578-0238

APAE Sete 
Lagoas tem 

nova diretora..

Funcionaria de carreira 
na APAE Sete Lagoas 
Jaqueline Amador dos 
Santos teve a 
unanimidade para se 
tornar a nova Diretora da 
Instituição. Amando e 
trabalhando na APAE a 
anos ela sempre se 
dedicou de corpo e alma 
a instituição.
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