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Agenda 2017
Tudo sobre o Sábado do BEM!



Adquira já a sua Agenda 2017
da APAE de Sete Lagoas

Vendas na APAE



“Sábado do Bem” (pedágio) APAE é neste 
sábado e sua participação é fundamental.

O maior evento para arrecadar fundos para a APAE Sete Lagoas esta de 
volta e acontecerá dia 08/04 nos sinais da cidade.
 
Considerado por todos uma grande festa de união e solidariedade o 
evento é organizado pela revista APAE online e seus parceiros ( Rotary, 
Rotaract, Interact, Maçonaria, Filhas de Jó, Demoly,  grupo empresarial 
ALVO,  grupo empresarial AÇÃO, SOS Educação,Unicessumar, voluntários  
amigos da APAE, Grupo Trelelê, funcionários(as) da APAE  e anunciantes.
 
Este ano contando com o apoio exclusivo do Sicoob credisete o evento 
pretende bater um novo Record  de arrecadação para que a com este 
valor possamos minimizar a atual situação da Instituição.
 
“Precisamos nos unir para salvar a APAE e isto depende de nossa ação, 
da sua ação e participação”
 
Então fiquem ligados porque dia 08/04 em todos os sinais da cidade de 
8hs as 12:30hs o momento será de solidariedade e ajuda; avise os 
amigos, convide os colegas e leve os familiares para as ruas.
 
Se você estiver a pé, faça também seu ato de solidariedade no CAT onde 
haverá uma grande concentração a sua espera e você também poderá se 
cadastrar para passar a doar através da conta da Cemig qualquer valor 
mensal a partir de 5,00 a APAE Sete Lagoas.





Já estamos no 3º Sábado do Bem e hoje mais 
do que nunca todos unidos em prol da APAE.

Começamos com 152 voluntários e hoje já são mais de 300; isto 
demonstra o quanto a solidariedade faz parte destes amigos e 
amigas.

Veja como foi as ultimas duas edições do Sábado do Bem em 
algumas fotos.







Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584



Ajude doando através
da sua conta da CEMIG
Ligue: (31) 3773-6584



VENDE, TROCA, FINANCIA E COMPRA

(31) 3771-6180
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