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VEJA COMO PARTICIPAR DO SÁBADO DO BEM

Como todos sabemos a APAE Sete Lagoas passa por grandes dificuldades financeiras e 
cientes disto a revista APAE online juntamente com a APAE Sete Lagoas, entidades, 
escolas e amigos da APAE criou o “Sábado do Bem” que acontece sábado dia 03 de 
outubro. 

.O Sábado do Bem é Um pedágio diferente e estão envolvidas mais de 300 pessoas, 
todas voluntários onde você estará ajudando a APAE Sete Lagoas e em troca ainda 
ganhara um brinde. . Será realizado pedágios em alguns pontos centrais de Sete Lagoas. 
Por isto sendo de carro, a pé ou de moto, você pode ajudar, teremos pontos em toda 
cidade das 8hs as 14hs

A Revista online é uma publicação oficial da APAE Sete Lagoas 
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APAE SETE LAGOAS É DESTAQUEM NA IMPRENSA

A direção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas (APAE) revelou esta semana, em entrevista 
coletiva, a situação de dificuldade que a entidade vive. O déficit orçamentário mensal passa de R$ 40 mil e, por isso, o auxilio 
da comunidade é fundamental para evitar que serviços essenciais prestados em favor de pessoas com deficiência intelectual 
e múltipla sejam paralisados.
Trabalhando desde 1970, a APAE sete-lagoana é modelo para todo o Brasil em diversas metodologias de tratamento. 
Atualmente oferece
atendimento aos usuários e familiares nas áreas médicas, odontológica, social, educacional e psicológica.
A clínica da entidade tem uma média de 5 mil atendimentos por mês em várias especialidades médicas. “Nossa instituição 
recebe alunos e pacientes para tratamento de 14 cidades da região, totalizando um número de 625 pessoas”, revela o 
presidente Francisco Eugênio Barbosa Raposo, o Kiko Raposo. A APAE ainda tem programas de formação básica para o 
trabalho e oficinas de dança, música, artes, informática,
biblioteca, educação física e práticas esportivas.
Os números de atendimentos da associação impressionam e o momento é de união para que eles não diminuam. Segundo 
Kiko Raposo, a receita
mensal da APAE fica em R$ 144.190,00 e as despesas em R$ 186.480,00.
“Existem convênios com o governo onde são direcionadas verbas para o nosso trabalho, mas a demanda é grande e o valor é 
ultrapassado pelas despesas. Não podemos deixar de atender a quem precisa”, explica. Com o déficit corrente a dívida da 
entidade acumulada já passa dos R$ 100 mil. “Uma organização não governamental não consegue viver hoje apenas com a 
ajuda dos governos Federal, Estadual e Municipal”, completa o presidente.
Diante do quadro, promoções e eventos são realizados, mas a APAE precisa de mais. Por isso a diretoria decidiu convocar a 
imprensa para expor a situação. “A APAE precisa de mais. De mais apoio, mais empenho, mais ajuda das empresas, da 
população, de políticos, de centros universitários. Pedimos ajuda”, declarou Kiko Raposo. 
A APAE recebe doações através das contas da CEMIG, do SAAE e do telemarketing da entidade. O débito em conta também 
é possível. Os interessados podem entrar em contato pelo e-mail apaesl@apaesetelagoas.org.brou telefone (31) 3773-6584 e 
(31) 3774-2101. A sede na Avenida José Sérvulo Soalheiro, 225, bairro Esperança, está aberta para quem quiser conhecer o 
trabalho.

FONTE JORNAL SETE DIAS



DIA NACIONAL DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 

APAE

DIA 25 DE SETEMBRO foi o   Dia Nacional da Contratação da Pessoa com Deficiência.
Evento aconteceu na APAE Sete Lagoas durante todo o dia e teve a presença ilustre da 
Secretaria de Assistencia socila a Sr. Dilma e o vice prefeito Dr. Ronaldo que foram 
recebidos pelo presidente da APAE Sr. Francisco Raposo (KIKO).
O evento foi uma realização do MTE , da Prefeitura de Sete Lagoas e da APAE Sete 
Lagoas.



APAE NA CIDADANIA SOLIDÁRIA DA FACULDADE SANTO 

AGOSTINHO

Cuidar da comunidade em que se está inserido, promovendo a integração da comunidade 
acadêmica com todo o espaço social,cultural e educacional é um dos propósitos da 
Faculdade Santo Agostinho em Sete Lagoas. Buscando tornar uma constantee real 
contribuição à comunidade a entidade promoveu sábado dia 19 o evento Cidadania 
Solidária Santo Agostinho. Alem de contar com estudantes da Faculdade e de varias 
instituições a APAE Sete Lagoas foi um dos destaque do evento.
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APAE É ELEITA " MARCA DE CONFIANÇA 2015" PELO 6º ANO 

CONSECUTIVO

A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), representada pela Presidente,  Aracy Lêdo 
e pelo  Vice - Presidente, José Turozi, receberam na manhã de terça-feira (15) Setembro 
na cidade de São Paulo, o Prêmio  " Marca de Confiança 2015".  A premiação foi 
entregue pelo presidente da Revista Seleções, Luis Henrique Fichman e  pelo  Gerente 
de Publicidade,André Frascá.

Pelo sexto ano consecutivo, a  marca "APAE" é  sinônimo de confiança para os 
brasileiros na categoria especial ONGs. A entidade recebeu 87% dos votos de cerca de 
1,3 mil participantes, repetindo assim,  o mesmo resultado alcançado em 2014.

 (31)3774-6633
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A gestação constitui um momento único para a mulher e para toda família, a emoção 
sentida ao ouvir o coração batendo forte e saber que aquela vida está crescendo, com 
certeza é uma emoção ímpar. E quando a gestante é portadora de síndrome de Down? Ao 
contrário do que muita gente pensa é possível sim que elas deem a luz. A sexualidade de 
pessoas com síndrome de Down e a gestação ainda é tabu e motivo de estranheza para a 
sociedade.
Porém é possível que essa gestação aconteça e transcorra sem nenhum problema, desde 
que, como qualquer outra gestante ela não apresente nenhum agravo de saúde, como 
diabetes, pressão alta ou cardiopatias. O acompanhamento pré-natal é imprescindível, 
pois é o momento em que ela será orientada quanto à sua saúde e aos cuidados com o 
recém-nascido, por isso é importante que o pré-natal seja de qualidade, principalmente 
porque muitas vezes essas mulheres tomam conhecimento da gestação tardiamente.
As chances de mulheres portadoras da síndrome darem a luz a um bebê também 
portador da síndrome são altas, porém existem casos de bebês que nasceram sem 
nenhum tipo de deficiência intelectual. 
É importante que a mulher sindrômica seja bem orientada quanto a sua sexualidade, pois 
ela tem o direito de ter uma vida ativa, e de realizar seus sonhos como qualquer outra 
mulher, pois é possível sim que ela constitua uma família e tenha seus filhos desde que 
seja de sua vontade.

Josiane dos Reis Barroso

Enfermeira

Pós Graduanda em Enfermagem Obstétrica

O deficiente intelectual necessita de atenção especializada e precisa ser incluso na 
sociedade, é importante oferecer experiências que sejam prazerosas que estimule o 
desenvolvimento de suas habilidades, afinal ele é capaz de realizar diversas atividades 
como qualquer pessoa sem a deficiência, só precisa que seja ofertado a ele, por pessoas 
capacitadas, atividades lúdicas e a oportunidade da convivência na sociedade.
O acompanhamento profissional é imprescindível.
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APAE SETE LAGOAS NO FESTIVAL MINEIRO

Após APAE de Sete Lagoas participar do Festival Regional Centro II e ganhar em 1º lugar 
com artesanato, artes visuais e dança folclórica com apresentação " o Catira", vamos no 
dia 21 à 24/10 representar a regional Centro II em Poços de Caldas com a categoria 
Dança Folclórica e com Artes Visuais. Parabéns meninos da APAE de Sete Lagoas, 
vocês vão fazer bonito novamente. Professora de dança da APAE  de Sete Lagoas    
Wanda Brasil
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PARCEIRO NO SÁBADO DO BEM, COLÉGIO DOM SILVERIO REALIZA FEIRA 

CULTURAL COM GRANDE SUCESSO.

Aconteceu no sábado dia 26-09 nas dependências do Colégio Dom Silverio mais uma tradicional feira 
cultural da entidade.
Conhecido pela diferença no educar o colégio Dom Silverio mais uma vez mostrou a diferença que fazem 
seus alunos em uma feira cultural.
Com grande público que superou as expectativas os grupos de alunos falaram na Feira sobre temas 
tradicionais e alguns em temas polêmicos e ousados.
Um destes temas relatava dados completos sobre o HOLOCAUSTO BRASILEIRO OU SEJA UM CAMPO 
DE CONCENTRAÇÃO EM PLENA MINAS GERAIS. O HOSPÍCIO DE BARBACENA.
Com uma estrutura bem montada, uma  explicação bem estudada e trabalhada alem de da sala de 
recepção do Hospício, atores viviam dentro de um quarto (sala de aula) como se estivessem no antigo 
Hospício de Barbacena.
Para completar os alunos receberam a visita de uma senhora que daremos o noem fictício de Laura.
A mesma foi capas de mostrar a eles a importância do trabalho para a população, visto que hoje em dia 
muitos que se tratam com remédios muitas vezes são chamados de doidos inclusive pela família. Coisa 
que ja aconteceu com ela. laura mostrou tambem a importância do trabalho do grupo perante a 
sociedade. Levando muitos as lagrimas pelo o que ela mesmo ja viveu.
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