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Esta edição da Revista APAE 
traz mais novidades, dicas, 
notícias e o mais importante; 
nossa preparação para a 
realização do maior leilão de 
artes de Minas gerais em 
2015. O Iº Leilão do Bem. 

Contamos com a ajuda de 
todos neste magni�co evento.

Apoie você também o

1° Leilão do BEM



(31) 3774-6633

DICA: COMO REFRIGERAR 
O QUARTO COM PET

Com o calor que esta, esta difícil dormir bem. 
Preparamos uma dica econômica e natural para você 
poder usar e abusar, a�nal pagar conta de energia não 
esta fácil.
Por tanto veja como preparar um resfriador ecológico e 
econômico. 

Primeiro passo, separe algumas garrafas Pet vazias, dê 
preferencia as de 3 lts, caso não consiga use as de 2,5 
ou até mesmo 2lt. Você pode usar quantas quiser.

Segundo passo: Encha elas de água da torneira e 
coloque para congelar .
Terceiro Passo: Prepare uma forma, bacia ou algo que 
impesa a agua que vai escorre apos o desgelo.



Colocando no quarto:

1) ao deitar coloque a forma e as garrafas dentro 
delas, sempre com o espaço de um dedo entre as 
garrafas, seja 3 garrafas, 5 ou mais de forma que o ar 
passe entre elas e saia na frente.
2) coloque o ventilador atrás das garrafas, de 
preferência o meio do ventilador pegando o meio das 
garrafas, para isto você pode colocar um calço ou uma 
base abaixo da forma.
3) ligue e curta uma boa noite de sono.
4) no outro dia é só repetir.



7 DICAS PARA UM VERÃO SAUDÁVEL

Beber água ou líquidos não açucarados, cerca de 2 a 3 
litros de água durante o dia para não desidratar;

Evitar exposição solar direta nas horas de muito calor, 
entre as 10 e as 15 horas;

Passar protetor solar 15 minutos antes de sair de 
casa e repassar de 2 em 2 horas, principalmente se for 

à praia;
Usar chapéu ou boné quando estiver ao sol, mesmo ao 

caminhar na rua normalmente e usar roupas leves  e 
claras que absorvam menos o calor;

Comer frutas, verduras e legumes crus ricos em água 
como alface, chuchu, pepino, rabanete, nabo, tomate, 
couve-�or, melancia, melão, abacaxi, maçã, cenoura, 

banana, goiaba e clara de ovo;
Evitar beber bebidas alcoólicas e refrescos 

açucarados, pois o álcool aumenta a perda de água pelo 
corpo;

Evitar permanecer em locais fechados e sem ventilação



Nova agenda 2016

da  de Sete LagoasAPAE
Fique atento(a) e se prepare para adquirir sua nova agenda para 2016.
A agenda APAE 2016 além de ter um visual lindo ela também trás um pouco
de nossos alunos e nossas alunas em desenhos internos.
Caso queira fazer uma reservar basta ligar para: (31) 3773- 6584



Receita de Bolo Gelado
Ingredientes: 
 
·         4 ovos
·         4 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente
·         1 1/2 xícara de açúcar
·         1 vidro (200ml) de leite de coco
·         1 1/2 xícara de farinha de trigo
·         1 colher (sopa) de fermento químico em pó
·         Margarina e farinha para untar
·         3 gemas
·         2 latas de leite condensado
·         3 colheres (sopa) de amido de milho
·         1 lata de leite (medida da lata do leite condensado)
·         1 lata de creme de leite gelado sem soro
·         1 lata de abacaxi em calda (reserve a calda)
·         1 lata de suco de abacaxi concentrado (medida da lata do leite 
condensado)
·         4 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo:

No liquidificador, bata os ovos, a manteiga e o açúcar. Junte o leite de coco, a farinha e o fermento. 
Bata bem até formar uma mistura homogênea.
Despeje a massa em uma forma média untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 
40 minutos. Faça o teste do palito para checar se o bolo está no ponto. Corte o bolo ao meio, em 
camadas e reserve.
Em uma panela, leve ao fogo baixo as gemas, 1 lata do leite condensado e o amido de milho 
dissolvido no leite e mexa até engrossar. Retire do fogo. Espere esfriar então misture o creme de leite 
e o abacaxi picado.
Regue parte da massa do bolo com metade da calda do abacaxi. Cubra com o recheio e por cima 
coloque a metade restante do bolo.
Por cima regue com o resto da calda do abacaxi e reserve na geladeira.
No liquidificador, bata o leite condensado restante com os sucos. Espalhe sobre o bolo e sirva gelado.

Serve: 10 Pessoas



Receita de Sorvete Caseiro

Ingredientes:
1/2 xícara (120 ml) de leite gelado

1 colher (sopa) de extrato de 
baunilha

1 lata de leite condensado
1/8 colher (chá) de sal

475 ml de creme de leite sem soro ou 
fresco

Modo de Preparo:

Misture o leite, a baunilha, o leite condensado 
e o sal. Reserve.
Bata o creme de leite até formar picos firmes. 
Misture o creme de leite ao leite condensado.
Despeje o sorvete num refratário baixo com 
capacidade para 2 litros. Congele por 2 horas, 
mexa o sorvete com uma colher e congele por 
mais 2 horas. Sirva a seguir ou grade em um 
recipiente fechado no congelador.

Preparo: 5mins  ›  Tempo adicional: 3horas 55mins  ›  Pronto em: 4horas



TUDO É MUTÁVEL 
 
 
 Várias são as Leis Naturais que regem nossa vida, sendo uma delas a Lei da 

Mudança. Essa Lei infere que tudo é mutável, nada permanece como é ou como 
está.  E mesmo assim, todos nós nos sentimos desencorajados frente ao novo. 
Queremos permanecer fazendo todas as coisas da mesma maneira que sempre 
fizemos.  Queremos que as pessoas se comportem exatamente como sempre se 
comportaram e assim por diante. Como, porém, nada disso ocorre, advém o 
desgaste e sofrimentos desnecessários.  Se sabemos que tudo muda, por que será 
que muitos de nós, e aí também às vezes me incluo, ficamos nos debatendo para 
manter tudo da forma como estamos acostumados? Seria tão mais fácil, harmonioso 
e repleto de alegria se cooperássemos com as mudanças!!! Por que nos 
aborrecermos por algo que já não se presta no presente, que teve sua utilidade e 
hoje já foi superado por práticas mais modernas e eficazes? Assim é que resistimos 
bravamente contra uma série de coisas que nos chegam, seja devido a uma 
necessidade de alteração comportamental ou atualizações tecnológicas, causando 
dificuldades que poderiam muito bem ser evitadas. E isso se aplica em todos os 
momentos de nossa vida, nada em especial, mas de uma forma global.   
Toda mudança traz em seu bojo uma semente.  Da forma como a tratarmos, 
florescerá para embelezar o ambiente ou crescerá’ para se tornar um estorvo em 
nossas vidas. Tudo dependerá exclusivamente da nossa atitude diante do novo.  Se 
cooperarmos, poderemos colher os deliciosos frutos, apreciar as magníficas flores e 
aproveitarmos as suaves fragrâncias.  Caso contrário, só nos restarão os espinhos.   
Se desejamos um jardim florido, devemos aceitar as alternâncias que nossa jornada 
nos oferece. 

 
                     Texto de Oliveiro Ângelo Pantera, com modificação. 
                     Enviado por Maria Ivanilde Marques. 



APAE SETE LAGOAS NO IV ENCONTRO BAIANO DE 

BIODANÇA – Salvador/BA 

 

 Em Novembro de 2015, a APAE Sete Lagoas será representada no IV 

Encontro Baiano de Biodança em Salvador/BA,  pelo Psicólogo e Facilitador em 

Biodanza, Deivid Sampaio.   

 A Biodanza é um método de desenvolvimento humano que surgiu na década 

de 60 no Chile e foi criada pelo Psicólogo e Antropólogo Rolando Toro Arañeda. No 

Brasil, a Biodanza começou a se fortalecer nos anos 70 e hoje é reconhecida em 

todo um mundo. A Biodanza não é uma aula de dança, é um método capaz de 

promover mudanças profundas e duradouras no estilo de vida das pessoas, 

trazendo maior consciência das atitudes e da própria identidade, bem como nos 

processos que envolvem o Neurodesenvolvimento.  

 Na APAE Sete Lagoas, o Psicólogo Deivid iniciou o Projeto em 2012 como 

proposta de atendimento psicológico para usuários que não estavam conseguindo 

evolução satisfatória nos atendimentos convencionais. Os atendimentos são 

realizados em grupo, onde a música é o principal estímulo,  que desencadeia um 

movimento e uma vivência, atingindo áreas cerebrais capazes de modificar 

comportamentos, equilibrar emoções e trazer um bem-estar e qualidade de vida ao 

participante.  

 Em 2012, quando iniciou-se o projeto piloto experimental, eram realizados 4 

grupos de atendimento com uma média de 30 usuários. Hoje, são 13 grupos, dentre 

eles grupos específicos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Paralisia 

Cerebral e para a Família, Adolescentes e Crianças. São atendidos uma média de 

150 usuários semanalmente. 



A APAE Sete Lagoas é referência dentre as APAEs do Brasil a oferecer esse tipo de 

atendimento, e os resultados apresentados são muito significativos. Todos que 

participam dos atendimentos têm apresentado ganhos na coordenação motora, na 

linguagem verbal e gestual, na interação social, na vitalidade, na forma de lidar com 

problemas e frustrações, e na criatividade.  Amadureceram emocionalmente, 

melhoraram muito a qualidade de vida e a forma que enxergam a sua participação e 

responsabilidade no mundo, o que vem de encontro à proposta do Programa de 

Autogestão e Autodefensoria da Federação Nacional das APAEs, que é dar à 

pessoa com deficiência ferramentas necessárias para que seja independente e 

responsável, sabendo de seus direitos e deveres, enquanto cidadão atuante. 

 No ano de 2014 o Projeto foi apresentado no XXV Congresso Nacional das 

APAEs em Foz do Iguaçu/PR e nos dias 14 e 15 de Novembro será apresentado 

também em Salvador/BA. Além disso, é um projeto referência dentro do movimento 

Biodanza e já foi levado para países como Espanha, México, Peru, Equador e 

Argentina pela Escola de Biodanza Rolando Toro de Minas Gerais, que fica em Belo 

Horizonte, coordenada por Maria Lúcia Pessoa Santos, uma facilitadora, ditada e 

pesquisadora respeitada mundialmente. 



MANUAL DE DIREITOS HUMANOS PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

(Original do livro em espanhol TENEMOS DERECHOS HUMANOS - Manual de Derechos Humanos para 
Personas com Discapacidades Intelectuales)

 
Este livro em espanhol TENEMOS DRECHOS HUMANOS foi produzido pelo Projeto da Faculdade de 
Direito de Harvard, Estados Unidos, sobre Deficiência, generosamente apoiado por uma subvenção da 
Foundation Open Society (Zug). O projeto agradece a valiosa colaboração da Comissão Nacional dos 
Direitos Humanos do México na elaboração e publicação do manual em sua versão em espanhol.

Este trabalho está sendo traduzido e digitado em São Paulo, em 27 de outubro de 2015 por Maria Amélia 
Vampré Xavier - Assessora da Diretoria de Assuntos Internacionais da FENAPAEs - Federação Nacional das 
APAEs, sediada em Brasília, mas sem qualquer vínculo com o Governo Federal, que congrega o trabalho de 
2.145 APAEs, disseminadas por todo o território nacional. Integrante de REBRATES (Rede Brasileira do 
Terceiro Setor), SP,  Rede entre Amigos SORRI BRASIL,  Associação CARPE DIEM, SP,  Membro 
honorário vitalício de INCLUSION INTERNATIONAL, a organização mundial de famílias com um filho 
com deficiência intelectual, sediada em Londres, Inglaterra, e que defende os direitos de pessoas com 
deficiência intelectual em todo o mundo.

Este trabalho, em espanhol, foi entregue aos participantes do Seminário sobre Auto Defensoria na América 
Latina, realizado em conjunto pela entidade internacional IDA (International Disability Alliance)  e Inclusion 
International em 21 de outubro de 2015 na cidade de São Paul0 – Novotel Jaraguá.

Este livrinho foi especialmente composto para auto-defensores. Como no Brasil e na verdade em toda parte o 
assunto – auto-defensoria – vem progredindo muito e se expandindo gradativamente, vamos traduzir partes 
dele para facilitar o entendimento não só de eventuais auto-defensores mas de todos nós, pais e amigos de 
pessoas com deficiência intelectual que tanto desejamos o melhor para eles.

  

VIDA INDEPENDENTE

Temos o mesmo direito de viver de maneira independente na comunidade.

Estas palavras parecem familiares para você?

"Quero sair desta instituição tão grande.  Vivo muito longe das casas de comércio (lojas) e não tenho como 
chegar onde quero ir.  Disseram-me que preciso morar com alguém que não conheço.  Não tenho dinheiro 
suficiente para comprar comida e roupas."

Aviso importante:

"Se seu país assinar o tratado, ele aprovará leis e ajudará para que você tenha seus direitos reconhecidos."

 

"As enfermeiras faziam tudo em meu lugar.  Eu não precisava tomar minhas próprias decisões.  Quando 
finalmente foram embora dei-me conta de que posso viver uma vida minha apesar do que as outras pessoas 
possam dizer.

Posso tomar minhas próprias decisões, o que quer dizer ter liberdade."

Ed Roberts, Estados Unidos



Que estabelece a nova lei sobre vida independente?

"Nós decidimos onde queremos morar.

Nós decidimos com quem queremos morar.

Nós decidimos como queremos viver.

Precisamos de informações-chave para poder decidi o que é melhor para nós  .Ser independente NÃO 
significa que ninguém nos ajude.

Temos direito a apoio para sermos o mais independentes possível.

Nossas decisões devem ser respeitadas e não ignoradas.

Temos direito a uma vida digna, a ter alimento suficiente,roupa suficiente

um lugar onde morar   e  água limpa."

 

Como se vê dessas primeiras declarações, o intuito do livro em português TEMOS DIREITOS HUMANOS 
é chamar a atenção de todos, pais, amigos, comunidade, para o fato de que não é porque uma pessoa tem 
deficiência intelectual que ela deve viver sem tomar suas próprias decisões, desde o que deseja vestir e 
calçar, onde quer ir, com quem quer morar, enfim, dentro do possível a vida bastante próxima da vida de 
outras pessoas.

Achamos importante reproduzir estas considerações porque em nosso país, o Brasil, os pais teem a 
tendência de pensar pelos filhos com deficiências, escolher a roupa deles e, frequentemente, infantilizá-los 
para que possam ser, de certa forma, os eternos companheiros dos pais mesmo que tenham potencial  para 
vida semi-independente ou até inteiramente  independente quando isso for possível.

 

Traduzido do espanhol e digitado em São Paulo em 27 de outubro de 2015,



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

APAE Sete Lagoas participa do  
Festival Estadual Nossa Arte

Alunos da APAE Sete Lagoas participaram na cidade de 
Poços de Caldas nos dias 22-23-24 de outubro do Festival 
estadual nossa Arte.

Acompanhados de professoras e do presidente da APAE o 
Sr.Francisco Raposo os alunos apresentaram a dança Catira 
e o Varal que é pintura de peças em tecido e outros 
produtos.

Foi uma grande experiência para que no ano que vem a 
APAE chegue mais forte.



MUSICOTERAPIA  

            
     Muito se fala que a música ativa áreas cerebrais múltiplas. É verdade. Mas pouco se fala das diferenças entre a 
aula de música e a Musicoterapia, que são muitas.  O  Musicoterapeuta,  além da prática instrumental para a 
Musicoterapia,  estuda   Fundamentos da Psicologia, Psiquiatria, Distúrbios Emocionais, Neurologia, entre outras 
disciplinas que o fazem perceber a Identidade Sonora (ISO)  do paciente/ aluno e construir  um repertório, com o 
objetivo de  ativar  áreas cerebrais específicas e modificá-las. 

     Baseada em pesquisas sobre sua aplicação, a Musicoterapia  traz novas possibilidades para o 

desenvolvimento do ser humano. Em nossas “Aula de Piano” e “Aula de Violão”, buscamos abrir  canal de 

comunicação e expressão dos conteúdos internos,  promovendo  o acolhimento e o  fortalecimento do vínculo, 

usando  como estratégias as ações de cantar,  tocar, compor  ou  criar uma paródia, nas quais o  “aluno” expresse 

seus sentimentos, sendo apoiado pelo Musicoterapeuta. Motivado, ele cumpre metas na aprendizagem musical, 

enquanto engaja o próprio selfie  e abre portas para esse desenvolvimento. 

     Um professor de música utiliza a música como uma função cultural. Partindo da habilidade do aluno para a 
aprendizagem de um instrumento. Esse professor tem um objetivo pré estabelecido. Na Musicoterapia acontece 
diferente. O Musicoterapeuta  não tem estabelecido um objetivo, ele o faz de acordo a necessidade do 
aluno/paciente. 
 

     Para nós, Musicoterapeutas, um instrumento percurtindo é uma das formas sutis  que o paciente/ aluno tem de 
se expressar  e  que nos faz traçar uma Metodologia a ser utilizada. A Musicoterapia está relacionada  também  à  
função biológica e orgânica. Entendendo melhor essa função, podemos inserir e ampliar as possibilidades do 
aluno/paciente seja neurológico ou não. Finalmente, o  objetivo proposto  é de   ativar  áreas cerebrais específicas, 
com base na emoção, e modificá-las, através da aprendizagem do instrumento. 

 

                  Assim, motivamos uma aprendizagem duradoura. 
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Musicoterapeuta e Educadora Musical 



Síndrome de Asperger 

 

A síndrome de Asperger é um transtorno psicológico onde o indivíduo 

apresenta dificuldades significativas no convívio social, na comunicação não 

verbal, e alterações no comportamento. É uma síndrome com características 

distintas porem pode ser considerada uma forma leve do autismo. Dentre as 

características do portador de Asperger estão: dificuldade de sociabilização, 

habilidade verbal desenvolvida para idade, atos motores repetitivos, interesses 

intensos ou até mesmo limitados por determinado assunto. 

O diagnóstico da síndrome de Asperger geralmente ocorre na fase 

escolar quando aparece a dificuldade de socialização, característica mais 

aparente da síndrome, embora os sinais e sintomas possam aparecer nos 

primeiros anos de vida. Porém o que chama atenção dos pais para detecção 

da síndrome são as alterações comportamentais, como o isolamento social e a 

irritabilidade. 

O tratamento é feito através de equipe multidisciplinar, em longo prazo 

diferenciando primeiramente a Síndrome de Asperger do Autismo, a fim de 

controlar os sintomas como ansiedade, irritabilidade e a depressão.  É 

necessário que o diagnóstico seja realizado precocemente, desta forma as 

chances de desenvolvimento de comportamentos mais sadios, independentes, 

sociáveis e flexíveis são maiores. 
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Enfermeira 

 

 



Isto não está resolvendo?

Breve sua empresa vai contar com



SETE LAGOAS VAI SEDIAR EM DEZEMBRO O MAIOR 
LEILÃO DE ARTES DE MINAS GERAIS

 
A Rugendas Vitor Braga escritório de artes a dib7 e a Revista 
APAE irão realizar o Iº Leilão do Bem APAE Sete Lagoas.
Com renda destinada a APAE Sete Lagoas o Leilão será o maior 
realizado em Minas Gerais em 2015 e contara com obras de 
Grandes Artistas de renome Nacional e Internacional  além de 
artistas regionais. Com participação de Galerias de Minas, Rio, 
São Paulo e varias outras.
Já estão garantidas Obras de Artistas como : YARA 
TUPYNAMBÁ, DÍ  CAVALCANTI, VIK MUNIZ, CARLOS BRACHER, 
RUBENS GERCHMAN, ANTÔNIO BANDEIRA, VANIA BRAGA, 
VICENTE DO REGO MONTEIRO, EDÉSIO ESTEVES, JOÃO 
BATISTA DE PAULA FONSECA dentre muitos. Dos Artistas 
regionais já estão garantido obras de DMETRIUS COSTA, 
JACINTO GODOY, ADRIANA DRUMOND, CLAUDIA FERNANDINO, 
ERLEI PEREIRA, IVANIO e vários outros.
O leilão será dividido em duas etapas, dia 02-12 com visitação 
as obras dia 03-12 ate as 14 horas visitação e a noite 
acontecera o Leilão.
Caso você tenha alguma obra e que possa doar para o Leilão do 
Bem da APAE-Sete Lagoas basta entrar em contato em Sete 
Lagoas com  - Dmetrius (987344304)- José Arnaldo (99939-
0050) DEMAIS CIDADES E ESTADOS COM Vitor Braga ou 
Dayane Sales - 31 3286-4282 /9916-2783
O objetivo do Leilão que tem a coordenação do Marchand Vitor 
Braga com apóio do Curador Dmetrius Coa é angariar fundos 
para a APAE-Sete Lagoas que hoje passa por uma de suas 
maiores crises �nanceiras.





Rua: Souza Viana 183 - CENTRO
Sete Lagoas - MG

Mande sua mensagem 
pra revista

noticiasapae@gmail.com

Cantinho da Mensagem

Está se sentindo vazio? Preencha 
esse espaço com solidariedade. 
Saia desse buraco. Há muita gente 
precisando de você.

Envida pela leitora Maria Aparecida F. P. L

A Revista APAE é uma publicação oficial
da APAE Sete Lagoas / MG

JORNALISTA/RESPONSÁVEL:
José Arnaldo | Registro MTE n° 0019309/MG

EDIÇÃO/ARTE/DESIGNER:
Ariel Caldas

CONTATO:
(31) 9 9939-0050

noticiasapae@gmail.com
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