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Sábado do BEM
É SUCESSO

Forró APAExonado
lota mais uma vez

* Nova parceria APAE
* Fraldas para pessoas com deficiência
* SPCI na APAE Sete Lagoas
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Foi fechada esta semana uma parceria entre a APAE Sete Lagoas e a 
revendedora de veículos Renault Carmo veículos em beneficio dos 
assistidos da entidade.
A parceria consiste em uma porcentagem da venda de cada veiculo 
destinado a pessoas com deficiência. 
Na próxima edição estaremos divulgando maiores detalhes deste grande 
convenio e também como você poderá ter descontos na compra de 
veículos Renault.

APAE Sete Lagoas fecha parceria com a Renault Carmo 

A parceria da Carmo Veículos e a APAE Sete Lagoas tem como objetivo 
principal a cooperação.
E um dos princípios da Carmo Veículos é a sua responsabilidade social.
“A inclusão não é aceitação. É muito mais. É transformar o indivíduo em 
participante da ciranda da sociedade moderna. É fazê-lo exercer sua 
capacidade produtiva. É nos fazer pensar em como as diferenças nos 
ajudam. É mudar procedimentos para atender a todos. É entender a 
limitação do outro e, mesmo assim, reconhecer seu valor de contribuição. 
O país atravessa um momento turbulento de intransigência e de 
transformação. A intransigência nos torna limitados e, às vezes, cegos. A 
transformação nos convida a refletir sobre o que deve ser mudado.”
Na Carmo Veículos, pessoas com necessidades especiais contam com 
uma área exclusiva e dedicada a dar a atenção que o público merece. A 
Renault conta com o Programa Renault Acesso que disponibiliza um 
atendimento personalizado para este segmento.
A Renault se preocupa em atender a todas as necessidades de nossos 
clientes. Por isso, temos uma variedade de veículos manual e 
automáticos prontos para atender qualquer necessidade especial. Nossos 
clientes têm atendimento personalizado e uma área com profissionais 
treinados para um atendimento diferenciado como você merece.



Para encerrar a "Semana de Prevenção e combate a Incêndio" no dia 
30/06 a APAE Sete Lagoas recebeu os Sargentos Mauro e Otávio do 
Corpo de Bombeiros, para uma palestra maravilhosa prevenção e 
primeiros socorros. Com a participação super especial dos nossos alunos.

"Semana de Prevenção e combate a Incêndio" na APAE



Como aconteceu no 1º sábado do Bem os voluntários se reuniram apos o 
pedágio na APAE para contagem do valor arrecadado e para um almoço 
de confraternização.
Este ano foi servido arros temperado com suco e alem do almoço a 
empresa dib7 nos brindou com um vídeo mostrando como foi o sábado do 
bem.
A APAE Sete Lagoas através de seu presidente o Sr. Francisco Raposo 
entregou a cada líder de grupo ( Demolay, Filhas de Jó, Interact, Rotaract, 
SOS Educação profissional, Corrente do Bem, Voluntarias da APAE, 
Grupo Unidos pelo Galo)  o certificado do bem em agradecimento a 
participação de todos no evento. 

Congratulação após o Sábado do Bem 
emocionou a todos





Aconteceu no sábado 09/07 no centro da cidade o 2º sábado do Bem.
Com a participação de mais de 300 voluntários e a participação maciça da 
população que mais um vez abraçou a causa da APAE. O resultado do 
pedágio realizado pela Revista apaeonline e a APAE Sete Lagoas não 
poderia ser melhor. Em um período de crise em qual passa o Pais 
conseguimos arrecadar 15% a mais que o arrecadado no ano passado, 
sendo um valor acima de 17.000,00.
Estamos agora nós preparando para o próximo pedágio... mais noticias 
em breve.

2º SÁBADO DO BEM MOVIMENTA A CIDADE



Veja algumas fotos que foram destaque 
durante o Sábado do Bem APAE







Já fazendo parte do calendário anual de grandes eventos da cidade, o 
Forró APAExonado foi mias uma vez um grande sucesso.
Realizado na praça da feirinha no dia 14/07 quinta feira o evento contou 
com a presença de grande parte da população que alem de comidas 
tipicas puderam assistir a apresentação dos assistidos da APAE Sete 
Lagoas alem de verem uma apresentação musical.
Como ocorre a anos o evento serviu de encontro da população com os 
assistidos da APAE e serviu de incentivo mais uma vez aos alunos que 
participaram da festa,
Houve também a premiação do Rei e Rainha da pipoca e princesa da 
pipoca que como nas escolas venderam votos para a eleição.

FORRÓ APAEXONADO COMPLETA 
MAIS UMA EDIÇÃO COM SUCESSO



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo 
Lewandowski, manteve decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª região 
(TRF-1) que assegura a pessoas com deficiência o fornecimento de 
fraldas pelo programa Farmácia Popular, da mesma forma como já é 
garantido aos idosos. Ao indeferir o pedido de Suspensão de Tutela 
Antecipada (STA) 818, ajuizado pela União, o ministro destacou que a 
decisão questionada assegura a dignidade da pessoa humana, preserva a 
proteção das pessoas com deficiência e a efetividade do direito à saúde. 
O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
Federal contra a União, o Estado de Minas Gerais e o Município de 
Uberlândia (MG) a fim de incluir as pessoas com deficiência como 
beneficiárias do Programa Farmácia Popular do Brasil e de garantir-lhes o 
fornecimento de fraldas em todos os tamanhos existentes no mercado. A 
primeira instância declarou extinto o processo sem julgamento de mérito. 

Interposta apelação pelo MPF, o relator do caso no TRF-1 deferiu liminar 
para garantir o direito das pessoas com deficiência e, no julgamento do 
recurso, a corte federal lhe deu provimento para anular a sentença e 
determinar de retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda ao 
regular instrução e julgamento do feito. Contra a manutenção da medida 
pelo TRF-1, a União apresentou o pedido de suspensão de tutela 
antecipada no Supremo. 

Em sua decisão, o ministro Ricardo Lewandowski citou o inciso II do artigo 
23 da Constituição Federal, que prevê a assistência e proteção das 
pessoas com deficiência pelo Poder Público, e o Decreto 6.949/2009, que 
promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, assinada em Nova York em 2007. Para ele, a omissão do 
Estado nesse caso é uma ocorrência grave, uma vez que o tema discutido 
visa assegurar direitos a um grupo vulnerável. 

É mencionada ainda jurisprudência do STF que garante o controle judicial 
de atos e omissões do Estado. Entre os precedentes, Lewandowski citou o 
Recurso Extraordinário (RE) 592581, com repercussão geral reconhecida, 
julgado ano passado, no qual o Plenário entendeu que o Judiciário pode 
determinar a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o 
objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos. 

Lewandowski mantém decisão que garante fornecimento 
de fraldas a pessoas com deciência



Para o presidente do STF, pode-se extrair da fundamentação daquele 
julgado orientação para situações semelhantes, como é o caso dos autos. 
“A Suprema Corte tem entendido, de forma sistemática, que, 
excepcionalmente, é possível o controle jurisdicional de legitimidade da 
omissão do Poder Público, em observância de parâmetros constitucionais 
que garantem a proteção ao mínimo existencial do cidadão”, afirma. Ele 
explicou que cabe ao cabe ao Poder Judiciário, em situações 
excepcionais, “determinar ao Poder Executivo agir, desde que sua 
atuação confira de forma geral ou específica o acesso a uma vida digna”. 

O ministro também entendeu estar ausente a demonstração clara e 
inequívoca do potencial dano da decisão para o orçamento público, e 
portanto grave lesão à ordem e à economia públicas. “Em relação à 
alegação de ocorrência do efeito multiplicador da medida, entendo que se 
trata de argumento genérico, deixando a União de especificar outras 
ações ou provimentos liminares ou definitivos no mesmo sentido, de modo 
a impactar sobremaneira a administração da União”, afirmou.



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Se nada mudar, invente,
e quando mudar, entenda.
Se car difícil, enfrente,

e quando car fácil, agradeça.
Se a tristeza rondar, alegre-se,
e quando car alegre, contagie.
E quando recomeçar, acredite.

Você pode tudo.
Tudo consegue pelo amor,

e pela fé que você tem em Deus!

Acredite, você pode tudo
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