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DUALIDADE DA MENTE HUMANA.

Após vários avanços como: sobreviver com um coração artificial; 
trocarmos, se necessário, fígado, rins, pele, ossos; diminuirmos o tempo 
entre a distância, com o avião, falarmos por telefone com pessoas a 
milhares de quilômetros de distância, podemos concluir com enorme 
estarrecimento que em nada, avançamos no que se refere a amar, tolerar 
que outras pessoas possam ter opiniões, entendimentos e 
compreensões diferente dos nossos. Nossa fantástica capacidade de 
criar, também pode destruir!

São extraordinárias as conquistas e o quanto conseguimos avançar.  
No entanto, O ciúme, a inveja, os interesses pessoais, a opressão, a 
imposição, as guerras, a fome, a miséria, tendem minar - nossas relações 
humanistas e humanizadas. Diante de tamanha irracionalidade 
felizmente ainda tentamos ser realistas, continuando acreditando que é 
possível modificar o mundo e nossas formas de pensar! E possível 
observar em quase todas as regiões do mundo, uma melhora de 
convivência entre seres humanos e uma melhora nas relações pautadas 
no respeito e na compreensão mutua. 

 É o oriente encontrando com o ocidente, mesclando diferentes 
tradições, ensinando a grande riqueza em saber lidar com a angustia, 
com o sofrimento e limpar a mente das inquietações, a adotar atitudes 
éticas, esvaziar o coração da vaidade e ambições desmedidas, ao ir ao 
encontro do mais íntimo de nós mesmos; lá onde habita o eu interior!

Vanilde Marques
Pedagoga e Neuropsicopedagoga.
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 (31)3774-6633

 ANOTE AI NA SUA AGENDA PARA NÃO SE ESQUECER.

- Julho 
09/07 - Festa Julina com o Forró Apaexonado: Local Pça da Feirinha ( Dom Carmelo) à Partir de 
17 horas.

- Agosto 
24 a 28/08 - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla – Encerramento 
com a tradicional Feijoada

- Setembro 
 Lançamento da agenda 2016 da Apae de Sete Lagoas
 Noite à Italiana

- Outubro 
05 a 09/10 - Semana da Criança

- Dezembro 
04/12 – Comemoração ao Dia do Voluntário
18/12 - Festa de Natal dos alunos – MAT: 08H ÀS 11h  /  VESP: 14h às 17h



DIVERSÃO TAMBÉM FAZ PARTE DA VIDA DOS ALUNOS DA APAE 7 LAGOAS.



FAÇA A SACOLA OU EMBALAGEM DE SUA EMPRESA NA APAE, DEMONSTRE A 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DE SUA EMPRESA AJUDANDO A APAE.

LIGUE: (31) 3773-6584 E 3774-2101



ACESSIBILIDADE, UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO.
A Federação Nacional das Apaes participou no Tribunal de Contas da União nesta terça 
(30/06) do seminário: Diálogo Público “Acessibilidade: um Caminho para a Inclusão”.

O objetivo foi debater sobre os direitos da pessoa com deficiência e o papel do controle 
externo na promoção da acessibilidade. O evento contou com dois painéis, o primeiro teve 
a participação do vice-presidente do TCU - ministro Raimundo Carreiro e da deputada 
federal Mara Gabrilli, relatora da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

No segundo painel teve o procurador do Ministério Público com fala junto ao do TCU, 
Sérgio Caribé. Houve também a inauguração da exposição “Vivência Sensorial”, que 
contou com a estrutura “Calçada Itinerante”, onde os participantes puderam vivenciar as 
dificuldades enfrentadas pela pessoa com deficiência no dia a dia. 
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Voluntários da  Gerdau na APAE 7 Lagoas 

sempre prestativos.



Alunos e alunas candidatos a Rei 

e Rainha da Pipoca - 2015.

1. Vitor Hugo Menezes
2. Alef Pereira Fonseca da Silva
3. Antony Kauan Henrique de Souza
4. Gustavo Henrique Marques da Silva
5. Wagner Luiz Vieira
6. Raphael Wellington Machado Magri
7. Arthur Miguel Bastos Guimaraes
8. Nicolle Mariane Antunes Pacheco
9. Renan Augusto Ferreira de Oliveira
10. Francisco Dias Guerra Filho
11. Wellington Batista Silviano
12. Rayane Oliveira Maciel
13. Rogério Campos de Souza
14. Sergio Danilo de Oliveira
15. Gilmar Soares Tome
16. Valdisa Lopes da Silva
17. Ana Angélica Boza Lopes
18. Hélio Almeida da Silva
19. Geralda Marcia de Souza
20. Júlio Cesar Brito
21. Wyliara Alaíde dos Santos Guimaraes
22. Marcio Adão Barbosa Lopes
23. Nivanda Pereira da Costa
24. Valdir Junior Inácio Silva
25. Josimar Felix Pereira
26. Bruno Henrique Caetano
27. Pablo Vicente Inácio dos Santos
28. Emanuelly Vitoria Oliveira Rocha
29. Paulo Henrique de Souza Oliveira
30. Daniela de Oliveira
31. Lucas Diego Ribeiro de Sa
32. Arthur Santos de Oliveira
33. Laercio Germano de Moraes
34. Leandro Moreira Mendes
35. Izabela Braz Nogueira
36. Natalia Aparecida Beraldo Martins
37. Aline Lopes Pereira
38. Maria das Graças Alves Moura
39. Monique Kelly da Silva Costa
40. Ricardo Eustáquio da Silva
41. Juliano Lisboa Lima
42. Erick Kluivert Santos Silva
43. Sônia Ferreira de Souza
44. Amanda Aparecida César Justino
45. Cristiellen de Oliveira Araújo
46. Arthur de Moraes Raposo

 



 I CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FOI REALIZADA 

PELA PREFEITURA DE 7 LAGOAS

A Prefeitura de Sete Lagoas, através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência realizou,  sexta-feira (26-06), a I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. O evento, realizado no auditório da Gruta Rei do Mato, trouxe como tema “Os desafios 
na implementação da política da pessoa com deficiência: a transversalidade como radicalidade 
dos Direitos Humanos” e serviu para avaliar a efetivação da Política Nacional em todas as esferas 
de governo, bem como eleger os delegados que representarão Sete Lagoas nas conferências 
estadual e federal. Estiveram presentes na abertura da conferência, compondo mesa de honra, o 
prefeito Márcio Reinaldo Dias Moreira, o vice-prefeito Dr. Ronaldo João, a secretária de 
Assistência Social Dilma Schwenck, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência Flávia Janaína Magalhães Sousa, o presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores Fabrício Nascimento, o representante da 7ª Promotoria do Idoso Dr. Paulo César 
Ferreira da Silva, a gerente administrativa da Unidade de Conservação Gruta Rei do Mato 
Honorina Pereira, o vereador João Evangelista e a presidente do Conselho Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência Katia Ferraz Ferreira.

Durante o evento, foram abordados assuntos como a sensibilização da sociedade no contexto de 
vida e dignidade da população com deficiência, as demandas existentes não apenas no viés da 
deficiência, mas na preocupação com todos os campos da vida das pessoas, bem como o 
compromisso dos diversos setores da sociedade através do atendimento, da defesa e garantia dos 
direitos do deficiente. Os objetos foram divididos em três subtemas: “Identidades de gênero e raça, 
diversidades sexual e geracional”; “Órgãos gestores e instâncias de participação social”; e  
“Interação entre poderes e os entes federados” – estes que subsidiarão as propostas de novas 
ações, além de transmitir ao público de interesse o conhecimento dos meios adequados para 
efetivação das políticas.

A conferência contou ainda com uma apresentação artística do Grupo Sonhar, formado por 
crianças e adolescentes que participam de programas da secretaria e com uma palestra da 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência Katia Ferraz Ferreira, 
contando suas experiências de vida como cadeirante e sanando as dúvidas dos participantes 
através de estudos sobre o tema. Na ocasião, Kátia enfatizou sobre o empoderamento das 
pessoas com deficiência, bem como a necessidade da luta pelos seus direitos: “Precisamos 
ressaltar aqui o posicionamento dos deficientes como agentes do desenvolvimento social. Quando 
somos militantes, podemos trazer benefícios que atingem toda a sociedade; este é o momento de 
nos fortalecermos para que o alcance da igualdade esteja à disposição de todos”, afirma.

A secretária de Assistência Social Dilma Schwenck ressaltou, em seu discurso, sobre o papel 
fundamental da conferência na definição de estratégias que mudem para melhor o contexto social 
da pessoa com deficiência: ”É um prazer enorme fazer parte deste grupo que vem para tratar de 
um assunto tão importante. Precisamos discutir e implementar políticas públicas eficientes, que 
cuidam dos direitos da pessoa com deficiência dentro de suas características e especificidades. 
Espero que logremos êxito nesta iniciativa, para que nossas futuras deliberações garantam a estas 
pessoas o respeito à sua dignidade em todos os âmbitos”, afirma. A presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Flávia Janaína Magalhães Sousa, falou sobre a 
importância de se colocar em pauta a validação dos direitos das pessoas com deficiência: 
“Agradeço pela oportunidade e gostaria de dizer que precisamos debater mais este assunto, para 
que o preconceito com a diversidade humana seja combatido e os direitos da pessoa com 
deficiência, respeitados na sua totalidade” completa.
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Militante da causa, o vereador João Evangelista também esteve presente da conferência e 
lembrou-se da histórica luta pela diminuição das diferenças entre as pessoas com deficiência 

no contexto social: “Hoje o meu coração está transbordando de alegria ao ver que esta 
conferência se tornou uma realidade. Comecei a militar pelos direitos dos deficientes em 

1988, um ano após perder a minha visão e, através disso, vi o quanto era necessário fazer 
algo por pessoas que tinham uma luta parecida com a minha. Nós precisamos manter a 

constante busca pela dignificação na sociedade e buscar métodos que nos garantam esta 
inclusão, fazendo valer os nossos direitos. Gostaria também de agradecer, nesta 

oportunidade, à secretaria de Assistência Social, que sempre caminhou conosco e nunca 
mediu esforços na efetivação dos nossos interesses”, completa. O presidente da Câmara 

Municipal, vereador Fabrício Nascimento, reforçou as palavras do colega garantindo a 
parceria do legislativo em torno da causa: “Participar de um momento como este é ter a 

oportunidade de aprender com pessoas especiais o que não fomos capazes de aprender 
com aqueles que se julgam iguais. Tenham a certeza que os assuntos discutidos aqui serão 
recebidos de braços abertos pela Câmara, para traçarmos juntos metodologias que primam 

pelos direitos das pessoas com deficiência”, afirma.

O Prefeito Marcio Reinaldo Dias Moreira, por sua vez, parabenizou aos organizadores do 
evento pela iniciativa, desejando que as definições da conferência tenham a capacidade de 
levar a sociedade a dias melhores: “Este é um momento muito especial das nossas vidas. 
Poucas cidades, sobretudo do interior, preocupam-se com a mobilização por um termo desta 
natureza. Isso além de histórico, positivo e salutar, tem um alcance fundamental na 
elaboração de políticas públicas, dando instrumentos aos gestores para que seja cumprido o 
que a constituição prevê. Estamos abrindo aqui um portal para identificarmos os desafios das 
pessoas especiais e levar às autoridades a matéria-prima para a concretização dos direitos 
delas. Tenho certeza que todo trabalho sério em torno do assunto, irá sedimentar os 
cuidados específicos com a pessoa deficiente e levar à sociedade a reflexão de que o valor 
do ser humano está acima de qualquer coisa”, conclui.��

FONTE: AGITA7
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APAE de Sete Lagoas promove “FORRÓ APAEXONADO 2015”.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas (APAE-SL) promove no dia 
09 DE JUNHO DE 2015, 5ª Feira, na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) seu 
tradicional FORRÓ APAEXONADO. 

A festa tem entrada gratuita e é aberta ao público.

Quem comparecer ao evento terá a oportunidade de conferir a apresentação de danças 
típicas dos alunos da APAE, além de saborear as tradicionais comidas típicas da ocasião. 

Toda a renda arrecadada será utilizada em benefício da própria instituição, que atualmente 
atende a 625 alunos com deficiência intelectual e múltipla.

Contamos com a valiosa participação da sociedade setelagoana!

Venha conferir a animação do nosso “FORRÓ APAEXONADO”!

Maiores informações na APAE, telefone (31)3773-6584 / (31)3774-2101.

Você é nosso convidado especial!
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SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 7 LAGOAS, DILMA LUIZA JORGE 

SCHYENCK DA ENTREVISTA EXCLUSIVA A REVISTA APAE ONLINE.

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 7 LAGOAS, DILMA LUIZA JORGE 
SCHYENCK RECEBEU A REVISTA APAE ONLINE EM SEU GABINETE PARA FALAR UM 
POUCO SOBRE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE 7 LAGOAS, ESPECIALMENTE 
VOLTADO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Ela que é natural de Monte Azul já trabalha a mais de 20 anos na área de assistência social e 
veio para sete lagoas a pedido do atual prefeito Marcio Reinaldo. Este convite foi feito pelo Sr. 
Prefeito após o mesmo conhecer de perto a grandeza desta profissional e seus grandes 
projetos na área social em uma das regiões mais pobres do estado de Minas Gerais.

Dilma nos falou sobre o que acha da APAE 7 Lagoas elogiando hoje a sua logística, o ótimo e 
belo espaço que a APAE tem, a grande dedicação de seus funcionários, voluntários e toda a 
diretoria, principalmente do seu atual presidente o Sr. Francisco Raposo.

Nos disse também que uma das principais coisas da APAE 7 Lagoas é ver o quanto a 
população abraça esta causa, demostrando um amor incondicional.

Ela enfatizou também além da área escolar e clinica com seus trabalhos de alta complexidade 
o valor que tem a área de assistência social da APAE 7 Lagoas as mães dos alunos, o bem e 
a união que a área social da APAE 7 Lagoas traz para as famílias.

Dilma ainda nos informou que a determinação do Prefeito Marcio Reinaldo quanto a APAE 7 
Lagoas é que seja dado todo aporte a APAE 7 Lagoas que ela precisar. Além disto a 
administração Marcio Reinaldo tem um carinho e mantém sempre as portas abertas a esta 
instituição. Nos disse ainda que sempre que possível é destinado projetos a APAE 7 Lagoas, 
muitas vezes projetos estes conquistas do nosso Prefeito.

Para encerrar, Dilma nos disse que 7 Lagoas ainda tem muito a fazer na área social, inclusive 
na área de locomoção .

Por José Arnaldo
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