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Tijolinho do BEM

O maior projeto da APAE
dos últimos tempos

Veja tudo sobre este projeto
Veja também, Sábado do BEM, doações,
pedido de apoio



Índice
Pág
3
4
6
7
8
9
11
15

Editorial
Isenções tributárias para deficientes
Dr. Lucas Brito faz entrega de alimentos
APAE visita procurador do Município
O pedágio
Série Minha Vida com Síndrome de Down
Tijolinho do BEM
Direito a Aprendizagem



Editorial
Chegamos ao meio do ano, foram meses de luta,
mas com muito amor, dedicação e foco. Agora, 
damos início ao um dos maiores projetos da 
APAE Sete Lagoas. 
E, precisamos contar com a ajuda de toda a
população setelagoana. 
Sabemos, que a situação do país não se encontra 
satisfatória, porém, a APAE é muito maior do 
que qualquer crise, e sabemos, que a população 
de Sete Lagoas vai abraçar o 
Tijolinho do BEM com muito amor.

Jornalista responsável José Arnaldo
www.dib7.com.br



STJ divulga precedentes sobre isenções tributárias a 
pessoas com deciência

O Superior Tribunal de Justiça disponibilizou 196 decisões da corte sobre 
isenções de impostos para pessoas com deficiência. As decisões estão 
reunidas em dois temas principais: Isenção do Imposto de Renda a quem 
tem doença grave e Isenção de impostos para pessoa com deficiência.

O levantamento está disponível na ferramenta Pesquisa Pronta, criada para 
facilitar o acesso à jurisprudência do STJ.

O tribunal costuma entender, por exemplo, que laudo oficial não é obrigatório 
para pessoas com moléstia grave ganharem isenção no Imposto de Renda. 
Embora a legislação específica (Lei 9.250/95) exija a comprovação do laudo, 
decisões do STJ entendem que a regra “está voltada para a Administração 
Pública, e não para o magistrado, que pode formar a sua convicção com 
base no acervo probatório dos autos”, conforme acordão da 2ª Turma ao 
analisar um caso (AREsp 556.281).

Diminuição de sacrifícios

Na análise de um mandado de segurança (MS 21.706), a 1ª Seção do STJ 
considerou que o fim dos sintomas de uma doença grave não suspende o 
benefício à isenção da cobrança do Imposto de Renda incidente sobre 
aposentadoria.



Para a 1ª Seção, especializada em Direito Público, “o fato de a junta médica 
constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica 
a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse 
benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados, aliviando-os dos encargos 
financeiros".

A 2ª Turma, no julgamento de um recurso especial (REsp 1.541.029), 
concluiu que o IR não incide sobre os proventos de aposentadoria de 
pessoas com moléstias graves, nos termos do art. 6º da Lei 7.713/88.

“Não se pode alargar a interpretação do dispositivo para alcançar a 
remuneração dos trabalhadores que ainda estão na ativa”, considerou o 
acórdão, ao ressaltar que, para a isenção do imposto, são necessários dois 
requisitos: receber aposentadoria ou reforma e estar acometido de uma das 
doenças arroladas na legislação.

Terceiros condutores

A Lei 8.989/95 detalha os requisitos para obter a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados na compra de veículo por pessoas com 
necessidades especiais. No julgamento do REsp 523.971/MG, a 2ª Turma 
entendeu que o fato de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, que 
não a pessoa com deficiência física, não impede a concessão da isenção.  

Em recente decisão, a 2ª Turma do STJ apontou que a isenção do Imposto 
sobre Propriedade de Veículos Automotores, também garantida em 
legislação para pessoas com necessidades especiais, estende-se ao 
veículo utilizado pelo beneficiário, conduzido por um terceiro (RMS 46.778).

“A lei deve ser interpretada teleologicamente e à luz dos princípios da 
isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível a preterição de 
deficientes físicos com maiores limitações, privando-os da isenção fiscal 
que é concedida aos que conseguem dirigir. Condutor ou conduzido, busca-
se garantir acessibilidade a este grupo de pessoas, contribuindo para a 
inclusão social", sublinhou o acórdão. 

Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.



Em nome de todos que organizaram e apoiaram o Seminário 
Eleitoral - Sete Lagoas e Região - Eleições 2016, o Advogado e 
procurador jurídico voluntário da APAE Sete Lagoas Dr. Lucas 
Brito esteve na APAE Sete lagoas para entrega dos alimentos 
arrecadados no evento, cumprindo assim mais uma etapa da 
missão do evento, qual seja, a de promover a solidariedade. Em 
nome do Instituto Mineiro de Direito Eleitoral - IMDE, Rede Padrão 
de Comunicação (Rádio Musirama Fm, Rádio Cultura FM e 
Cultura AM e O Jornal do Centro de Minas), Escritório Francis 
Henrique, do UNIFEMM e da OAB Sete Lagoas, Dr. Lucas Brito 
agradeceu a todos os que participaram do evento, em especial a 
todos aqueles que mesmo sabendo da gratuidade para a 
participação, generosamente atenderam nosso pedido de doação 
de alimentos em prol desta instituição tão importante.
Nosso muito obrigado também a Apae Sete Lagoas por nos 
permitir realizar ainda, este gesto de grande valor para cada um 
de nós que pode contribuir, seja com alimentos, com o apoio, com 
a divulgação ou com a realização do evento.

Dr. Lucas Brito faz entrega de alimentos



Presidente da APAE Sete lagoas faz visita ao 
Procurador do Município em busca da ajuda.

Em maio o Presidente da APAE Sete Lagoas acompanhado da 
especialista em recursos da instituição Sra, Denize Bete estiveram 
na procuradoria do município em busca de ajuda e alguns 
esclarecimentos sobre verbas atrasadas que a APAE Sete Lagoas 
tem a receber.
No encontro com o procurador Elison Paiva  falou se sobre a 
captação de recursos , o novo marco regulatório, a renovação de 
convênios.
O procurador alertou o presidente da APAE sobre o problema que 
a prefeitura tem com a lei de responsabilidade fiscal o que poderá 
cancelar o convênio com a instituição, porem não soube informar 
se sera temporário ou permanente trazendo assim grande 
transtorno a instituição e seus assistidos.
O presidente da APAE Sr. Francisco Raposo fez questão de 
mostrar ao procurador que a APAE tem vários créditos vencidos a 
receber de repasses municipais, estaduais e federais e pediu uma 
providência.
Nova reunião foi marcada devido a gravidade da situação onde a 
APAE espera participar para já então receber boas noticias 
inclusive com a solução dos débitos a receber.
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Tocante e bem produzida, canal A&E estreia 
Minha Vida com Síndrome de Down

Com uma proposta inédita na TV, Minha Vida com Síndrome de 
Down, a nova série que o A&E, mostra os desafios que as pessoas 
com a síndrome enfrentam na sociedade.

A começar pelos jovens escolhidos para terem parte de suas vidas 
retratadas. E neste sentido, a série já ganha relevância por mostrar jovens 
diferentes, com suas particularidades, medos, sonhos. Cada um com algo 
bem específico. Temos o galanteador, o ‘rapper’, a menina que ainda não 
sabe lidar com a sua condição, a novata da turma, que quer explorar tudo 
que a vida pode lhe proporcionar… enfim, este é o grande trunfo da série: 
pessoas diferentes, que vão conviver em muitos momentos e trocar 
experiências enriquecedoras.

Minha Vida com Síndrome de Down vai acompanhar o dia a dia de Rachel 
(32), uma jovem que trabalha em uma companhia de seguros e sonha em 
se casar; Sean (21), um excelente golfista e esportista, e um grande 
destruidor de corações; John (28), um apaixonado pela música e pelo rap, 
nascido para entreter; Steven (24), um aficionado pelo cinema, que trabalha 
lavando pratos em um estádio de basebol em Anaheim, CA; Cristina (25), 
uma doce e compassiva jovem que trabalha em uma escola secundária e 
ama seu noivo com quem mantém uma relação há mais de quatro anos; 
Megan (22), uma empreendedora de moda que criou uma marca de roupas 
e ainda quer concretizar seu sonho de ser produtora de cinema; e, por 
último, Elena (28), uma grande cozinheira que abraça a vida e gosta de 
dançar e escrever poesia.



Outro destaque da série, que é acentuada no primeiro episódio é a relação 
que estes jovens estabelecem com os seus pais, que não são somente 
figurantes na série. A produção busca deixar claro que por mais que haja a 
necessidade da individualidade dos jovens, eles sempre terão um vínculo 
diferenciado com os seus pais.

Os pais são personagens bem importantes aqui, pois refletem um pouco a 
atual situação e personalidade de cada um dos participantes. Uma delas, 
que acabara de se mudar para Los Angeles, anseia mais que nunca pela 
independência total, que inclui ir morar sozinha, longe da mãe. Neste 
momento percebemos que a sua mãe é mais dependente da filha do que o 
contrário. Ela deixou de lado tudo pela filha e hoje não consegue, ainda, 
viver sua própria vida novamente. A menina terá um papel importante neste 
caso, que deixa essa curiosidade para quem for assistir.

Fonte: Cabine Cultural
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OBJETIVO DO PROJETO

Criado para arrecadar fundos para reforma da APAE Sete Lagoas o projeto 
TIJOLINHO DO BEM  vai muito alem disto.
Ele engloba parceria entre o comercio local e a instituição, a busca de 
voluntários, o reconhecimento da população a causa da APAE.
Alem destes objetivos ele engloba a parte de fisioterapia, terapia, parceria 
entre os alunos e outros mais.

VEJAMOS PELO LADO DA TERAPIA

A argila é um tipo de rocha sedimentar que se origina da lenta erosão dos 
granitos e pode ser aplicada em todo o corpo. Ela é composta de silicato 
minimizado, ou silicato de alumínio, e diversos oligoelementos. Entre os 
minerais encontrados, destaca-se o silício, segundo elemento mais 
abundante na natureza. Sua carência produz a desestruturação do tecido 
conjuntivo, com sinais de envelhecimento.

A argila tem múltiplas funções terapêuticas. “Ela absorve as toxinas e o 
calor dos processos inflamatórios, promove o equilíbrio térmico em feridas, 
escaras e cortes. Ela consegue não só puxar as toxinas para fora, mas, 
através do silício, estimular a regeneração do tecido cutâneo

Médicos, cientistas e filósofos antigos como Avicena, Aristóteles e Mahatma 
Ghandi descreveram as propriedades curativas da argila. Hipócrates, 
médico grego, utilizava e ensinava a seus discípulos o uso medicinal da 
argila. "Ao lado das plantas e da água, ela tem sido, desde a antiguidade, 
um dos elementos da natureza mais utilizados para fins terapêuticos.

VEJAMOS PELO LADO DA FISIOTERAPIA

Já utilizada a milhares de anos pelos gregos para aliviar dores reumáticas e 
pelos egípcios para preservar seus alimentos, alem de trabalhos manuais a 
argila nos traz uma série de benefícios. É composta por minerais, que 
variam de acordo com as transformações do meio ambiente e do solo a 
qual pertencem.

Cada elemento é responsável pela definição da cor da argila: quanto mais 
esverdeada, apresentará mais óxido de cromo; já quanto mais rosada a 
argila for, apresentará mais óxidos de ferro. Por sua vez, a argila branca é 
rica em óxido de silício e cálcio que conferem suas propriedades 
calmantes.



As Principais Propriedades da Argila

Absorção: Propriedade que permite a maleabilidade da argila. Quando 
mistura-se argila com água, forma-se uma pasta eficaz no tratamento de 
edemas, inchaços e inflamações.

Liberação: A argila tem facilidade em liberar os elementos que fazem parte de 
sua composição, sendo muito importante pelo seu efeito protetor e absorvedor 
de toxinas de vários órgãos, principalmente a pele e mucosas.

Cada argila faz seu papel

Verde: Rica em magnésio e manganês, possui poder depurativo, sendo 
indicada para tratamento de pele com acne, couro cabeludo sensível e 
DERMATITES em geral.

Branca: Possui alto poder calmante e também cicatrizante. Indicada em pós-
operatório de cirurgia plástica e nos tratamentos de dermatites de pele 
sensível. Alivia os sintomas d PSORIASE.

Cinza: Possui ação vasodilatadora, sendo assim indicada no tratamento de 
olheiras, varizes e quedas de cabelo.

Amarela: Sua ação calmante e rejeneradora de tecidos é indicada para 
clareamento de manchas de pele.

Vermelha: Rica em silício orgânico, é capaz de reduzir edemas e aumentar a 
nutrição da pele. Indicada para tratamento de celulite, gordura localizada e 
inchaços em geral.

Preta: Possui ação revitalizadora da epiderme. É utilizada em tratamentos 
para rejuvenescimento d PELE e no combate da queda de cabelo.



Como ele será vendido

Cada tijolinho vira com um certificado de originalidade assinado 
pelo presidente da APAE Sr. Francisco Raposo pois toda a 
produção é feita exclusivamente pelos assistidos da APAE- Sete 
Lagoas.

Alem disto cada um dos tijolinhos vira envelopado em plástico 
filme de PVC para dar maior durabilidade ao produto.

O custo de cada tijolinho será de apenas 10,00 und que será 
revertido para a reforma da APAE Sete Lagoas.



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

PRÁTICA DOCENTE E O DIREITO À APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Juliana Farias Neres, Geane de Jesus Silva

RESUMO

Este artigo aborda o direito à aprendizagem do estudante com deficiência 
intelectual (DI) tematizando a ação docente que contribui para promover 
seu processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de estudo de caso 
realizado em uma escola pública de Malhada, cidade do interior da Bahia. É 
um estudo qualitativo que tem como participantes a professora e o 
estudante com DI de sua turma. Teve como objetivo principal analisar a 
inserção do estudante nas atividades pedagógicas em sala de aula e a 
mediação docente no seu processo de aprendizagem. A metodologia incluiu 
entrevistas com a professora da sala de aula e a coordenadora pedagógica 
da escola, observações em sala de aula e análise do Projeto Político 
Pedagógico - PPP da instituição.  Os resultados da investigação revelaram: 
(a) falta de qualificação docente para lidar com as necessidades 
educacionais específicas do estudante, de modo a incluí-lo adequadamente 
às práticas pedagógicas; (b) a ocorrência do processo de integração e não 
de inclusão, no contexto da sala de aula; (c) a necessidade de contínua 
qualificação dos professores; (d) a formulação de um currículo com 
estratégias de atendimento às necessidades do estudante com deficiência 
e; (e) a demanda de material de apoio adequado à realização do trabalho 
pedagógico. O estudo permitiu depreender que a escola precisa atualizar-
se para desenvolver práticas pedagógicas que respeitem o direito de 
aprender, a partir da singularidade dos estudantes. Do mesmo modo, 
requer uma mudança de postura da escola para viabilizar estratégias 
pedagógicas amparadas no entendimento inovador acerca do processo de 
ensino-aprendizagem do estudante com necessidades educacionais 
especiais, de modo a dar-lhe acessibilidade à aprendizagem.

Matéria da revista Apae Ciência 
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