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Eduardo Barbosa participa do Parlamento do Mercosul

A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul), reuniu-se 
dia, 15/04, na ala Senador Nilo Coelho, no Senado Federal,  para a 
instalação dos trabalhos e eleição do novo presidente, senador Roberto 
Requião. Na reunião esteve presente o colegiado, formado por 27 deputados 
e 10 senadores, seguindo o critério de proporcionalidade partidária. Indicado 
pelo PSDB, o deputado federal Eduardo Barbosa é membro titular, 
assumindo a competência de ter voz nas decisões do órgão representativo e 
de legislar sobre os interesses comuns dos povos do Mercosul.

O Parlasul foi constituído em dezembro de 2006, e é integrado por 122 
parlamentares segundo a proporção populacional dos países membros: 
Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Com sede na capital 
uruguaia, Montevidéu, o Parlasul  é um órgão independente concebido para 
desempenhar um papel político frente às demandas da integração regional.  
O Parlamento cumpre com funções de observação da democracia e dos 
direitos humanos nos países membros e associados ao bloco.
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PROJETO DANÇA DE SALÃO
A dança é uma das manisfestações artísticas 
mais antigas da humanidade, teve origem nos 
movimentos e gestos naturais do corpo humano 
para poder expressar nossas emoções e 
sentimentos.
Já a dança de salão é uma das mais 
tradicionais e fortes características cuturais, é 
uma expressão alegre e espontânea do corpo, 
com rítmos e formas próprias de dançar que 
despertam a atenção e a admiração de todos. O 
seu significado refere-se a um conjunto de 
danças entre parceiros, que são apreciados 
tanto como recreação social como em 
competições em todo mundo. É uma forma de 
lazer e descontração, é uma atividade física 
tanto para crianças, jovens e adultos, pois ao 
dançar, é trabalhada a capacidade aeróbica, as 
funções cardiovasculares e respiratórias, a 
flexibilidade, entre outras.
Por certo todos nós já ouvimos algumas dessas 
frases; “Dançar faz bem ao corpo e a mente”; 
“Eu amo dançar”; “Quem dança é mais feliz”. 
Realmente dançar traz grandes benefícios a 
nossa saúde bem como qualidade de vida 
invejável àqueles que praticam regularmente a 
magia dos “dois pra cá e dois pra 
lá”STRAZZACAPPA (2001, p.1) afirma “a dança 
no espaço escolar busca o desenvolvimento 
não apenas das capacidades motoras das 
crianças e adolescentes, como de suas 
capacidades imaginativas e criativas”. Assim 
ampliando as suas possibilidades de integração 
em todas as dimensões possíveis, podendo ser 
um suporte no processo de inclusão. 
A APAE  de Sete Lagoas oferece aos seus 
usuários no Projeto de Artes, a Oficina de 
Dança de Salão, que vem proporcionar uma 
maior consciência corporal, desafiando a 
percepção espacial, desenvolvendo o equilíbrio 
e a coordenação motora, trabalhando no social, 
emocional, melhorando o rítmo, a musicalidade, 
a amplitude dos movimentos. Conseguindo 
promover uma melhoria global da pessoa com 
deficiência, trazendo o bem estar e garantindo a 
autoestima e a saúde física e mental com 
efeitos colaterais dos melhores; uma diversão 
garantida.
                                                                                                                                    
Wanda Brasil

Nos da Clidesp nos tornamos 
colaboradores da APAE SETE LAGOAS, 
porque se trata de uma empresa 
filantrópica, idônea, de grande credibilidade 
e responsável por realizar um valoroso 
trabalho de socialização. Portanto, apoiar a 
APAE é uma pequena contribuição para 
que uma instituição tão séria e importante 
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No mundo em que vivemos hoje 
precisamos lembrar que não vivemos 
sozinhos e que nunca deveremos 
abandonar as causas sociais.
Sabendo disto é que nós da Quality 
Printer estamos ao lado da APAE 
sempre ajudando e participando do dia a 
dia da instituição.
Não basta só ajudar mas é preciso 
participar, sentir e viver o dia a dia dos 
alunos e funcionários da APAE para 
poder entender e aprender a valorizar 
esta causa.
Queremos sempre estarmos  ao lado e 
juntos desta magnifica instituição 
chamada  APAE-Sete Lagoas pois para 
nós é como vivermos o amor, o carinho, 
ganhando cada dia mais experiência de 
vida com crianças tão especiais.
Foi muito gratificante estar ao lado de 
grandes empresários para  juntos 
recebermos o certificado de 
Responsabilidade Social entregue a nós 
pela APAE-Sete Lagoas em seu primeiro 
coffee Break empresarial.
Gostaria de deixar aqui minhas 
congratulações aos companheiros 
presentes e  lembrar que não podemos 
jamais abandonar esta causa.
QUALITY PRINTER (Orlando)
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Faculdades Santo Agostinho fazem parceria com a APAE e destinam a ela 

parte dos recursos arrecadados com as inscrições do vestibular.
As Faculdades Santo Agostinho vêm pautando sua atuação, em Sete Lagoas, por grandes realizações. Além de 
inaugurarem, este ano, um Campus com infraestrutura  específica de laboratórios destinada à formação de 
engenheiros ambientais (Av. Prefeito Alberto Moura, 6.000 – Distrito Industrial), já estão em estágio avançado as 
obras de concretização do novo Campus, no bairro Jardim Europa (Rua Athenas, 303). 

O Curso de Direito, que atualmente é oferecido no Campus Jardim Cambuí (Av. Vila Lobos, 730), também conta com 
boas novidades. Entrou em funcionamento o Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, situado à Rua Tarcila dos Santos, 
60 - que oferece atendimentos jurídicos grauitos à comunidade.

Em relação ao Campus do Jardim Europa vale destacar que sua implementação tem importante significado social. O 
terreno onde o campus está sendo construído foi doado pela Prefeitura Municipal, através de projeto de lei aprovado 
pela Câmara.  A contrapartida social será a oferta de bolsas de estudo a segmentos  da população menos 
favorecidos economicamente, o que contribuirá para a inclusão efetiva destes na comunidade. 

Para celebrar tantas conquistas,  o Instituto Educacional Santo Agostinho, com sede em Montes Claros - 
mantenedor das Faculdades Santo Agostinho em Sete Lagoas – investe agora na parceria com a APAE, o que 
amplia todo o trabalho social que desenvolve na cidade.

Parte dos recursos arrecadados com as inscrições do vestibular do 2o. semestre 2015, para os cursos de Direito 
e Engenharia Ambiental, será revertida diretamente à APAE. Para apresentar a campanha de comunicação fruto 
desta parceria, a Diretora da Unidade, Fernanda Motta, participou do Café Empresarial promovido pela APAE,  
em 15 de abril, e conversou com empresários e comunidade sobre responsabilidade social.  “Este vestibular 
solidário, que destina boa parte dos recursos arrecadados à APAE, integra o Programa Cidadania Universitária 
Santo Agostinho, direcionado ao exercício da responsabilidade social e cidadania corporativa. Há muitos 
benefícios para as empresas que colaboram com instituições  relevantes como a APAE, mas o principal deles é 
a credibilidade alcançada junto à sociedade, que passa a apoiar e contribuir para o crescimento destas”. 

Para maiores informações sobre como se inscrever no vestibular da Santo Agostinho para os Cursos de Direito 
e Engenharia Ambiental, com provas dia 31/05 (domingo), em Sete Lagoas, Paraopeba e Curvelo,  basta 
acessar www.fasa.edu.br/ fasasete ou ligar para (31) 3771-8178/ 3771-2128.

http://www.fasa.edu.br/


Nós da Drogaria Santa Helena já temos o 
costume de estarmos apoiando causas 
sociais nos longos anos que estamos em Sete 
Lagoas.

Mas desta vez decidimos ir mais longe e além 
de apoiar decidimos nos unirmos a uma causa 
social que é capaz de transformar ações e 
atitudes.

Para nós a APAE Sete Lagoas é um exemplo 
de dedicação, amor, carinho e cidadania; 
coisas que são raramente encontradas hoje.

Por motivos como estes é que nós da Drogaria 
Santa Helena tomamos a decisão de fazermos 
um convenio com a APAE- Sete Lagoas 
concedendo um desconto especial  aos 
familiares dos alunos e funcionários da APAE, 
convenio este que dará direito aos mesmos 
um desconto nas compras de medicamentos 
de 15% a vista.

Sendo hoje um dos maiores descontos 
praticados por uma farmácia/drogaria em Sete 
Lagoas; a Drogaria Santa Helena ainda vai 
entregar a cada um dos favorecidos pelo 
convenio uma carteirinha personalizada.

E ainda viram muitas novidades para as 
famílias dos alunos e funcionários da APAE – 
Sete Lagoas.

Nos orgulhamos de sermos setelagoanos e 
hoje mais ainda em podermos estar 
abraçando uma causa tão linda como esta .

    
Diretoria e funcionários da Drograria santa 
Helena



 (31)3774-6633

VEJA ALGUMAS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES QUE RECEBERAM O 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA APAE-SETELAGOAS 

DENTRE 220 CERTIFICADOS ENTREGUES
1) Loja maçônica                2) Rádio Fac FM                         3)CDL-Sete Lagoas
4) Representação Fábio     5) D'Dica Forro                           6)Estação da Sublimação
7) Pousada do Sol              8) Rádio Santana                       9)Celso Joias
10) Casa dos Parafusos       11) Cobrar                                 12)  Unicead
13) Telegas 7                      14) N/A comunicação                  15) Clidesp
16) Master Internet              17) Revista Fanzini                    18) TV Centro Minas
19) Alecrim                          20) Padaria Yassu                      21) Prefeito Marcio Reinaldo
22) Quality Printer               23) Drogaria Santa Helena         24) Agua e Lazer
25) Fiorella Lingerie            26) Rodoaço                               27) Bazar Esporte
28) Faculdades Santo Agostinho  29) Hill's Sound                30) Pronto Clinica da criãnça



A NEUROCIÊNCIA   E A PRENDIZAGEM

Durante 5 anos aprendemos, mais a respeito do cérebro do que 5.000 anos atrás. Com o passar 
dos anos o cérebro dobrou de tamanho; produz energia capaz de manter uma lâmpada acessa! 
Controla todas as atividades da vida e por meio da tecnologia os estudos da neurociência vem 
explicando o comportamento humano. Um destes comportamentos é o medo. O medo provocado 
por situações estressantes é uma defesa do organismo para preservar a vida. Mas também é 
responsável pelos erros que cometemos quando estes sinais são captados como ameaça e na 
realidade não são. O cérebro capta os sinais elétricos de perigo, como se fosse um radar ou uma 
antena, envia para a amidala; está por sua vez para o troco encefálico e o corpo começa suar, 
tremer, paralisar ou correr. Uma grande quantidade de hormônio químicos de adrenalina e cortisol 
prepara o corpo para a ação, mais é no estriado que as duas situações são postas sobre análise 
enviando para o córtex frontal. No córtex frontal, onde os pensamentos são formados, encontra a 
resposta de como vamos reagir. Tudo isto é feito em segundos. Contudo o córtex frontal demora 
analisar o problema ou seja os sinais enviados pela amidala, podendo a situação não ser de 
perigo. 
Podemos controlar o medo, controlando o lobo frontal. Na marinha da Califórnia em Nevasca, 
criou-se um programa de resistência mental para controlar o medo; sendo notado que os erros 
cometidos em treinamento geralmente eram causados por ele. Se tornando um grande exemplo de 
como a Neurociência pode ajudar; trazendo maior qualidade no ensino. O programa de resistência 
mental, para controlar o medo consistia em: 1. Fixação de metas, 2. Ensaio mental 3. Conversa 
interna 4. Controle da excitação.
FIXAÇÃO DE METAS: Consiste em dividir em etapas aquilo que precisamos alcançar e sentimos 
medo, evitando o caos mental. Resistir apesar do momento parecer difícil; hoje será meia hora, 
amanhã uma ... e assim por diante. 
 ENSAIO MENTAL: Pensar mentalmente como reagiríamos diante de uma situação estressante. 
Visualizar mentalmente a situação, fazem encaramos a situação de maneira mais natural. Daí a 
importância dos simuladores, tanto usados no curso de pilotos. Como usados nas auto escolas .
CONVERSA INTERNA: Conversamos internamente várias palavras por minuto. Palavras positivas 
x negativas, posso x não posso fazem com que focamos os pensamentos. 
CONTROLE DA EXCITAÇÃO: Fazer exercícios respiratórios, inspirando e expirando envia oxigênio 
para o cérebro, nos tornando calmos e fazendo que tenhamos mais concentração naquilo que 
estamos fazendo. Usar os quatro pontos aumenta nossa autoconfiança e passamos fazer coisas 
que não fazíamos antes. Uma vez que o organismo começa produzir a dopamina, que neutraliza a 
amidala fazendo com que o medo desapareça. 
             Vanilde Marques -  Pedagoga e Neuropsicopedagoga



1º Coffe break empresarial da APAE-Sete Lagoas

Em um evento concorrido e com centenas de Empresários de Sete lagoas e região a APAE-Sete 
Lagoas através de sua Diretoria, e toda  equipe de funcionários e professoras realizou com 
sucesso o seu 1º Coffee  Break Empresarial.

Com o objetivo de entregar e reconhecer as centenas de empresários que desenvolvem seu 
papel de empresa com responsabilidade social junto a APAE-Sete Lagoas o evento contou com 
a presença do prefeito Marcio Reinaldo e de centenas de empresários.
A abertura do 1º Coffe break empresarial da APAE-Sete Lagoas aconteceu no saguão coberto e 
ficou por conta da dupla Tatiana e Arnon Junior em um show de musica popular e que logo após 
teve a apresentação de uma dança de salão realizada pelos alunos do projeto de artes, oficina 
de dança da APAE-Sete Lagoas ELVIS MARINHO GONÇALVES E TAIS RAQUEL DE MOURA. 
Logo após a apresentação os convidados se dirigiram ao refeitório onde foram recebidos pelo 
Presidente da APAE-Sete Lagoas o Sr. Francisco Eugênio Barbosa Raposo que apresentou toda 
a Diretoria Executiva da APAE-Sete Lagoas aos convidados e membros do conselho de 
administração.
O presidente da APAE- Sete Lagoas passou aos empresários um demonstrativo das atuais 
situações da APAE demostrando a grande melhora neste pouco tempo a frente da instituição.
Lembrou também que todos nós podemos estar presentes junto a APAE, ajudando da maneira 
que mais convir ao empresariado Setelagoano, mas pediu também que busquem junto a 
empresários e amigos que ainda não contribuem com a APAE- Sete Lagoas este apoio.
O presidente aproveitou para mostrar o balanço da instituição e lembrar que toda empresa pode 
destinar parte do IR a APAE.
Após o termino o presidente passou a palavra a representante da Faculdade Santo Agostinho a 
Srª. Fernanda Vasconcellos Motta  que mostrou aos presentes como é a participação da 
Faculdade junto a APAE-Sete Lagoas e aproveitou também para pedir mais união dos 
empresários junto a instituição.
Após os pronunciamentos os empresários e representantes das instituições  presentes foram 
chamados para receberem o CERTIFICADO APAE-SETE LAGOAS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL o que surpreendeu a todos pois foi uma surpresa preparada pela Instituição .
Encerrando o evento a Banda da APAE-Sete Lagoas coordenada pelo Prof. Rafael Ribeiro deu 
um verdadeiro show a todos os presentes. A banda foi composta pelos alunos; Frederico, Júlio, 
Márcio, Pablo, Douglas, Marcelo, Nathalia, Wilton, Poliana, Micaela, Sônia, Tânia, e Andreza.
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VEJA COMO FOI O 1º COFFE BREAK EMPRESARIAL APAE SETE LAGOAS...
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Uso de células-tronco na pesquisa sobre autismo é tema de palestra em congresso

Utilizar as células-tronco para estudar e entender os mecanismos biológicos que alteram os neurônios dos autistas, assim como testar 
possíveis drogas que podem reverter estas alterações, é o foco de pesquisas atualmente conduzidas no Brasil. Alguns resultados já 
conquistados serão apresentados pela pesquisadora Karina Griesi Oliveira, associada do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Albert Einstein, no próximo dia 23 de abril, durante o 1º Congresso Internacional sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), em 
Campinas. A especialista é convidada da R-Crio, empresa com expertise no isolamento, expansão e criopreservação de células-tronco 
extraídas da polpa de dente de leite, com atuação em todo o país.

“Esses grupos de pesquisa têm usado células-tronco derivadas da polpa de dente de leite, mas também têm se utilizado de uma técnica 
chamada de reprogramação celular, que permite gerar células-tronco a partir de qualquer outro tipo celular, como sangue, por exemplo”, 
explicou a pesquisadora. O grupo de pesquisa de Karina já publicou dois estudos referentes a trabalhos desenvolvidos com a célula-
tronco da polpa do dente de leite. “Um em que vimos que a expressão de genes ligados ao neurodesenvolvimento está alterada nas 
células de polpa de indivíduos autistas, e outro em que vimos que a ativação de uma via biológica importante para este mesmo processo 
(neurodesenvolvimento) também está alterada em autistas”, explicou. “Os cientistas estão investindo mais em transformar as células-
tronco, tanto as de dente de leite quanto as desenvolvidas em laboratório, em neurônios, e assim estudar o tipo celular que realmente 
está envolvido na doença”, enfatizou a pesquisadora do Hospital Albert Einstein.

As pesquisas têm abrangido toda a gama de pacientes, desde aqueles com um grau mais leve até o mais grave. “Nosso grupo em 
específico está trabalhando, no momento, com autistas de grau leve, mas já estamos iniciando pesquisas em que vamos comparar 
autistas dos dois extremos do espectro”, disse Karina. E graças à tecnologia de reprogramação celular, que possibilita a criação de 
células-tronco em laboratório a partir de qualquer tipo celular do corpo, é possível utilizar amostras tanto de criança quanto de indivíduos 
adultos nas pesquisas.

A pesquisa reforça que o foco dos trabalhos “não é encontrar uma terapia com as células-tronco, mas sim utilizá-las como ferramenta 
para em laboratório, encontrar drogas que possam corrigir as alterações neuronais presentes nos indivíduos com autismo”. 
“Acreditamos que este deva ser um caminho mais rápido”, argumentou.

As pesquisas estão em fase inicial, em que os pesquisadores ainda buscam compreender as alterações dos neurônios, para então 
buscarem drogas para corrigi-las. “Aquelas drogas que tiverem efeito positivo, terão que passar por uma fase pré-clínica de testes, antes 
de poder efetivamente ser utilizada em larga escala, o que deve ocorrer entre 5 e 10 anos”, afirmou. “Mas o mais importante, e que eu 
gosto de ressaltar, é que hoje, ao contrário de 5, 7 anos atrás, não tínhamos essa ferramenta que possibilita que a gente estude as 
células neuronais, entenda suas alterações e ainda possa testar em laboratório qual medicamento poderia reverte-las.”

“De uma forma geral, os estudos com células-tronco são promissores e estão avançando tão rapidamente que, num futuro próximo, 
acredito que teremos algumas terapias sendo aplicadas. As perspectivas são muito positivas”, declarou José Ricardo Muniz, presidente 
da R-Crio. A empresa doou R$ 5 mil para o 1º Congresso Internacional sobre Transtorno do Espectro Autista.
                Abril Azul                                                                                                                                                                                      
O 1º Congresso Internacional sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) marca o fechamento do Abril Azul, que reuniu uma série 
de eventos de conscientização sobre o autismo em Campinas. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida em parceria a Adacamp (Associação para o Desenvolvimento de Autistas em 
Campinas), Instituto SER, Paica (Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente) Clínica Ludens e Amor Azul.
                  Perfil

           título de bacharelado (2005) e licenciatura (2007) em Ciências Biológicas pela mesma instituição. Tem experiência na área 
de Genética Humana e Biologia Molecular, atuando há 10 anos na área de pesquisa de Genética do Autismo. Durante seu 
doutorado, realizou estágio no exterior, onde trabalhou com a técnica de reprogramação celular para produção de células 
pluripotentes. Trabalhou na transferência dessa tecnologia para o Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco do 
Instituto de Biociências/USP. Atualmente, é Pesquisadora Associada do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein.

Sobre a R-Crio                                                                                                                                                                          Fundada 
em 2014, a R-Crio é uma empresa especializada no isolamento, expansão e criopreservação de células-tronco extraídas da polpa 
de dente de leite e em mapeamento genético, com atuação em todo o Brasil. Com tecnologia única e inovadora, a R-Crio está 
sediada em Campinas (SP) e se coloca na vanguarda do modelo de bancos privados de dentes de leite. A R-Crio tem como objetivo 
oferecer serviços de qualidade que contemplem todas as etapas envolvidas entre a coleta das células-tronco e sua efetiva 
utilização no futuro, buscando de maneira permanente incentivar, apoiar e praticar o desenvolvimento de pesquisas de credibilidade 
em terapias celulares, gênicas e suas aplicações.

DROGARIA 

     SANTA 

    HELENA.

SETE LAGOAS.
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 Bazar Esporte recebe Certificado APAE Sete Lagoas de Responsabilidade 

Social " 
Em mais de seis décadas de fundação, a empresa Bazar Esporte vem construindo uma história de tradição e de superação, 
baseada em valores sólidos, eficiência nos negócios e transparência na gestão. A responsabilidade social sempre esteve 
presente na condução dos negócios da Empresa e está cada vez mais integrada à sua estratégia e processos de gestão. 
Ao longo de sua trajetória, o Bazar Esporte foi transformando suas iniciativas nesta área, sem nunca perder o foco nos 
princípios de solidariedade, integridade e respeito às pessoas. Ao assumir essa postura o proprietário, Hudson Maciel, tomou 
uma atitude firme em prol da responsabilidade social, tornando-se, há muitos anos, parceiro efetivo da APAE Sete Lagoas. 
O empresário é contra qualquer manifestação do governo ou de quem quer que seja que tenha por fim reduzir a oferta de 
recursos financeiros, humanos, materiais, ou tecnológicos da educação especial ou da vida dos nossos jovens que possuem 
alguma forma de deficiência. "Entendo que a rejeição, a discriminação e o preconceito que sabemos existir contra eles na 
sociedade, já revelam uma forma desumana e condenável de exclusão social", comenta Maciel. 
A empresa Bazar Esporte acredita que a união faz a força. Mais do que isso, que se cada um fizer a sua parte, podemos 
juntos tornar o mundo um lugar melhor, com uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. A empresa faz questão de 
mobilizar seus funcionários em prol de quem precisa de ajuda. "É uma grande oportunidade de colocar em prática um dos 
valores da empresa, que é o respeito e a valorização do ser humano, principalmente daqueles que muitas vezes são 
excluídos da sociedade.", explica Hudson Maciel, que completa dizendo que todos os anos, ele e sua equipe participam da 
passeata realizada na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Múltipla distribuindo kits contendo doces e bombons 
para todos os alunos e professores. 
A atuação social do Bazar Esporte junto à APAE Sete Lagoas se expande desde doações de materiais para a quadra 
esportiva, mesa Ping Pong, artigos esportivos, patrocínio da agenda APAE, até no carinho e atenção dispensados a todos na 
Associação, pois sabemos que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla é um Ser humano com direitos. Existe, sente, 
pensa e cria. Pode fazer músicas, lindas pinturas e poesias. Tem dificuldade em aprender matérias escolares mais 
complexas, mas pode ser ótimo numa atividade profissional ou esportiva. 
Nós do Bazar Esporte, somos a favor da inclusão da pessoa com deficiência não só na escola, mas em qualquer lugar que 
ela queira ou precise estar. Precisamos garantir que a pessoa com deficiência tenha, como qualquer outra, sua 
individualidade respeitada. Para Hudson Maciel, o direito à cidadania é o mais brutalmente agredido. "As necessidades mais 
básicas da grande maioria destas pessoas não estão sendo atendidas, é preciso que a sociedade se mobilize, é preciso que 
as autoridades se sensibilizem", ressalta Hudson. 
Em 2014, a loja Bazar Esporte, doou camisas, calções, meias e bolas para o time de futebol formado por alunos da APAE 
Sete Lagoas. "Isso é muito importante para nós e para eles. É um ato solidário que deveria ser implantado em todas as 
empresas. Não me refiro apenas a APAE, mas a todas as instituições que de alguma forma necessitam da nossa 
solidariedade", conta Hudson. Na entrega do material esportivo, o funcionário mais antigo da empresa, Fernando Rodrigues, 
fez questão de comparecer nesse momento tão especial, "É muito gratificante ver que a APAE Sete Lagoas está crescendo e 
saber que o Bazar Esporte faz parte da alegria e da história deles", diz Fernando. 
No mês de abril desse ano, a Diretoria e equipe da APAE Sete Lagoas realizou o 1º Coffee Break Empresarial para mostrar 
os resultados conquistados por meio de doações dos empresários e apresentar o demonstrativo da atual situação da 
Instituição. Como forma de reconhecimento, o Presidente, Francisco Raposo, certificou as empresas que vem 
desenvolvendo um papel social junto a APAE Sete Lagoas. 
O proprietário do Bazar Esporte, Hudson Maciel esteve presente no evento e foi com muita alegria que ele recebeu o 
CERTIFICADO APAE SETE LAGOAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL e fez questão de falar da sua experiência com a 
APAE Sete Lagoas. "Sem dúvida, foi uma grande honra receber esse certificado. Tenho a oportunidade, como empresário, de 
ver o trabalho maravilhoso da APAE onde todos são acolhidos e atendidos com muito amor. Considero a APAE Sete Lagoas 
uma referência de excelência no atendimento, pela dedicação, carinho, humildade, paciência, respeito, determinação, 
persistência, coragem, força de vontade, enfim, não há palavras para descrever a minha admiração e meu olhar diferenciado 
por essa instituição tão importante, não só para nossas crianças, como para seus familiares e todos que caminham em busca 
de igualdade, respeito e felicidade. Muito obrigado a APAE porque me faz crescer como homem, como ser humano, como 
profissional e me ensinar a ver a vida de uma forma diferente.", conta emocionado o empresário. 
"Eu e minha irmã Mônica Maciel, sentimos gratificados por emplacar uma campanha cujo objetivo é fazer a alegria das 
crianças da APAE Sete Lagoas. Transformaremos sonho em realidade, contribuindo para uma Instituição que defende a 
bandeira da inclusão social", destacou Maciel. 
A preocupação da empresa Bazar Esporte em divulgar este tipo de ação é de promover a questão da responsabilidade social 
empresarial. "Queremos, por meio dessa atuação social, atingir outras empresas para que elas façam o mesmo. Não custa 
nada ajudar e fazer o bem a quem precisa. Traz uma alegria e uma paz muito grande para nós", finaliza o empresário 
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Mais fotos do evento...
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