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Adquira já a sua Agenda 2017
da APAE de Sete Lagoas

Vendas na APAE



Com nova diretoria a APAE Sete Lagoas começa a traçar novos planos e 
objetivos para o ano de 2017.

Eleita  em 2016 para inicio em 2017 a nova diretoria da APAE Sete Lagoas 
é composta pelo professor da Fumep e aposentado pela Cemig José Luiz 
Tomé Presidente; Francisco Raposo vice presidente, Jânio Santos será o 
1º tesoureiro, a Gabriela Samanta Lovalle 2ª tesoureira, Andreza Laporte a 
1ª secretária e Betânia Braz Cabral 2ª secretária. Além disso, Renato 
Abreu Carvalho será o diretor de Patrimônio e o Cleber Máximo de Melo o 
diretor social dentre outros.

Todos estão cientes da grande dificuldade que iram enfrentar em 2017 
devido as mudanças no sistema econômico e politico do pais, porem a 
experiencia do novo presidente fara muita diferença em prol da APAE 
neste ano que se inicia.

Conhecedor como poucos da APAE Sete Lagoas ele tem todo o apoio 
necessário para uma boa gestão.

Foto: Jornal Sete Dias

Nova Diretoria da APAE Sete Lagoas



1) Sábado do Bem
2) Feijoada
3) Forró Apaexonados
4) Festival APAE de Gastronomia
5) Agenda APAE
6) Semana Nacional da Pessoa com Deciência 
Intelectual e Múltipla

O que vamos repetir em 2017



Novos projetos para 2017
Além de mantermos os eventos atuais temos alguns projetos para 2017, 
porém, para eles se realizarem precisamos contar com nossos parceiros e 
novos parceiros.
Pois são projetos diferentes e ousados que podem marcar um ano de 
diferenciais para os assistidos da APAE Sete Lagoas.

(31) 3779-9300
www.repfabio.com.br



Com sua ajuda manter estes e outros projetos e ainda por cima amplia-los 
sera muito mais fácil.
Por isto esperamos contar com sua ajuda e participação em todos eles.

1) LEILÃO DO BEM: um dos grandes eventos realizados pela revista APAE 
Online com apoio do merchant Vitor Braga, movimentou não só Sete Lagoas 
mas todo o Brasil, onde o evento teve peças avaliadas em mais de 
R$500.000,00, compradores de Minas Gerais e outros estados.

Veja o que queremos manter em 2017

2) FEIJOADA APAE: realizada pela APAE Sete Lagoas, voluntárias e o apoio 
do comercio em geral, ela já faz parte do calendário da entidade.



3) SÁBADO DO BEM: o evento mais comentado e movimentado da 
entidade. Realizado pela APAE Online com o apoio de várias entidades e 
voluntárias da APAE Sete Lagoas este evento já é esperado por toda 

4) FORRO APAExonado: festa junina tradicional na cidade, acontece na 
feirinha do centro. Com apresentação de danças do alunos da APAE Sete 
Lagoas conta sempre com um grande público que sempre sai emocionado.



5) NATAL DO BEM: criado pela APAE Online ele tem o objetivo de fazer um 
Natal melhor para as Crianças da entidade.

6) AGENDA: é só chegar o fim de ano que todos já estão a espera da agenda 
da APAE para o próximo ano. sempre trazendo novidades e com capas 
exclusivas ela também é usada para presente de Natal.



7) TIJOLINHO DO BEM: para nós o maior projeto criado pela revista APAE 
Online para a APAE Sete Lagoas nos últimos tempos. Além de agregar vários 
tratamentos na fabricação o tijolinho do bem tem como objetivo também se 
tornar um souvenir para venda e manutenção constante da entidade.

8) FESTIVAL APAE DE GASTRONOMIA: realizado pela revista APAE Online 
ele entrou já em sua primeira edição no calendário da cidade. Por se tratar de 
projeto diferente e audacioso ele mostrou em sua primeira edição um grande 
sucesso de critica e público



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Notícias que queremos
dar em 2017



Enfim chegamos a 2017 e com ele a esperança de novos tempos e juntos 
novas lutas.
Amigos, parceiros e voluntários que em 2016 caminharam juntos conosco 
em busca de dias melhores para os assistidos da APAE Sete Lagoas não 
temos como agradecer.
Se falarmos, divulgarmos, gritarmos, presente-a-los ainda é pouco pelo 
tanto que se doaram a esta instituição em 2016.
Nos unimos, fomos fortes, apanhamos, aprendemos, mas enfim, vencemos.
Em nossos corações, em nossas orações, em nossa mente sempre teremos 
vocês presente.
Não na memória, porque esperamos estarmos juntos em 2017 para mais um 
ano corrermos unidos em busca da felicidade de nossas crianças e 
assistidos.
A solidariedade e o amor de vocês por esta instituição mostra nas ações e 
atos que praticam o quanto muitos deveriam aprender com vocês.
Não tenho como agradecer um a um pois tenho medo de esquecer algum, 
talvez aquele que tenha doado seu tempo, ou aquele que doou uma 
sugestão, talvez aquele que doou algum valor e quem sabe me esqueceria 
daquele que doou uma palavra amiga, de apoio ou de incentivo e que em 
muitas horas nos faz falta.

A todos (as) que estiveram conosco em 2016 o nosso muito obrigado!

Nossos amigos, parceiros e voluntários



Presidente da APAE Sete Lagoas agradece aos parceiros e 
patrocinadores do 1º Festival APAE de Gastronomia com a 

entrega do Certificado do BEM.

Além destes foram agraciados Anime7, Grupo Empresarial Ação, Evoê, 
trelelê, Interact, Rotaract, WWF Brasil, Abrassete, RM Baterias, Dijon 
restaurante, Bazar Esporte dentre vários outros que estaremos mostrando na 
próxima revista.



VENDE, TROCA, FINANCIA E COMPRA

(31) 3771-6180
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