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Realizada segunda reunião prévia de Articulação de Entidades e de Movimentos de Defesa da Pessoa 
com Deficiência

No dia 10 de março de 2015 a Presidente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), 
senhora Aracy Lêdo reuniu-se pela segunda vez com membros das Entidades e de Movimentos 
de Defesa da Pessoa com Deficiência, senhores Moises Bhauer (ONCB), Ester Alves 
(Fenapestalozzi) e Sandra Mª Koch (Coepede/RS).

Esta reunião definiu algumas diretrizes para que cada um dos membros estude propostas para 
criação de um estatuto, ficando de apresentar propostas  na próxima reunião.

Também participaram do encontro, a Procuradora Jurídica da Feanapes, Doutora Rosângela 
Wolff Moro e o Coordenador Pedagógico da UNIAPAE, Erivaldo Neto.

 Coordenação de Comunicação Institucional - FENAPAEs
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Como Identificar

Os crimes de ódio contra deficiente costumam 
envolver formas de abuso e intimidação ou 
comentários desrespeitosos camuflados sob a 
forma de “piadas”. São comuns agressões físicas, 
agressões verbais, o uso de palavras ofensivas em 
relação a deficientes, comentários de mau gosto (o 
agressor costuma classificar tais comentários como 
brincadeira), imitação da maneira de ser da pessoa 
com deficiência, ataques morais, não admissão em 
cargos de emprego e etc. Os atos discriminatórios 
podem acontecer nas mais variadas situações e 
nos mais variados lugares. A discriminação, sendo 
ela sutil ou evidente, deve ser denunciada. Além de 
ser um direito, é dever de todo cidadão denunciar 
esse tipo de ocorrência. Através da denúncia 
protege-se não apenas uma vítima, mas todo um 
grupo que futuramente poderia ser atacado. 

Como Denunciar

Ao denunciar um crime de ódio causado por 
preconceito com deficientes, o denunciante (seja 
ele a vítima ou não) deve exigir a elaboração de 
um Boletim de Ocorrência. Em casos de agressão 
física, para que os possíveis ferimentos possam 
constituir provas da agressão, é importante não 
lavar-se nem trocar de roupas. Para isso, é 
indispensável a realização de um Exame de Corpo 
de Delito. Se o ato discriminatório envolver danos à 
propriedade, roupas e etc, deve-se deixar o local e 
os objetos como foram encontrados. Dessa 
maneira, facilita-se e legitima-se a averiguação das 
autoridades competentes. 
Toda e qualquer Delegacia tem o dever de 
averiguar um crime desse tipo. 

 Discriminação com Deficientes

Deficientes físicos e deficientes mentais 
muitas vezes são vítimas de preconceito e 
discriminação. Costumam não receber o 
mesmo tipo de tratamento e ter a liberdade de 
ir e vir prejudicada pelas más condições de 
vias de acesso público e privado. Todavia, 
a lém da existência desse t ipo de 
relacionamento abalado por falta de preparo 
público e social, também há formas de 
discriminação mais graves, como o crime de 
ódio. 
O crime de ódio contra deficientes físicos ou 
mentais é de extrema gravidade e 
desumanidade. A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos deixa claro que todas as 
pessoas devem ser tratadas fraternalmente, 
independente de deficiências. A mesma 
Declaração também assegura que pessoas 
deficientes devem ter todos os tipos de 
necessidades especiais levadas em 
consideração no desenvolvimento econômico 
e social. No caso específico do Brasil, a 
Constituição Federal define como meta a 
busca do bem-estar de todos, sem quaisquer 
tipos de discriminação. Da mesma maneira, o 
Código Penal brasileiro determina como 
passível de punição os atos criminosos e de 
desrespe i to  causados  por  fa to res  
discriminatórios. 
O objetivo maior que o Estado e a população 
devem ter em relação ao tratamento de 
pessoas com necessidades especiais é o de 
assegurar que o deficiente deve gozar, no 
maior grau possível, dos direitos comuns à 
todos os cidadãos. A deficiência não pode ser, 
em h ipótese a lguma,  mot ivo para 
discriminação, ofensa e tratamento 
degradante. 

Foto:INCLUSIVE.



Presidente da Feapaes-MG e coordenadora 
da Uniapae-MG se reúnem com integrantes 

da SECTES/MG

O presidente da Federação das Apaes de 
MG, Eduardo Barbosa, e a coordenadora da 
Uniapae-MG, Maria do Carmo Menicucci, 
estiveram nesta segunda-feira (16), na 
Cidade Administrativa, com integrantes da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior de Minas Gerais 
(SECTS/MG).

Na pauta, a possibilidade de investimento no 
projeto de tecnologia assistiva, em Pará de 
Minas, local onde se encontra o Centro 
Mineiro de Tecnologia Assistiva.

Durante a conversa ficou acertado também 
que em breve entrará em funcionamento o 
"Laboratório de marcha", equipamento 
usado para identificar lesões e deficiências 
ortopédicas. Somente São Paulo possui 
atualmente uma máquina deste porte. 

45 Anos de dedicação.

Dr Geraldo Magela Rezende, médico pediatra, trabalha na 
APAE de Sete Lagoas desde a sua fundação em 1970. É um 
importante amigo desta instituição com trabalhos voluntários 
e parcerias que contribuem para a continuidade dos nossos 
projetos.
Além da expressiva dedicação aos nossos atendidos ele ainda 
busca novos parceiros para os atendimentos especializados, 
de acordo com a necessidade da nossa clientela. 
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 MOVIMENTO APAEANO: A MAIOR REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

As raízes históricas e culturais do fenômeno "deficiência" sempre foram marcadas por forte rejeição, discriminação e 
preconceito. E, diante da ineficiência do Estado em promover políticas públicas sociais que garantam a inclusão dessas 
pessoas, surgem famílias empenhadas em quebrar paradigmas e buscar soluções alternativas para que seus filhos com 
deficiência intelectual ou múltipla alcancem condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de direitos como 
qualquer outro cidadão. 

Nesse contexto, surgiram as primeiras associações de familiares e amigos que se mostraram capazes de lançar um 
olhar mais propositivo sobre as pessoas com este tipo de deficiência. Convivendo com um Estado desapercebido das 
necessidades de seus integrantes, tinham a missão de educar, prestar atendimento médico, suprir suas necessidades 
básicas de sobrevivência e lutar por seus direitos, na perspectiva da inclusão social.

Essa mobilização teve que contar com o apoio de vários profissionais que, acreditando na luta dessas famílias, 
empreenderam estudos e pesquisas, buscaram informações em entidades congêneres no exterior, trocando 
experiências com pessoas de outras nacionalidades que também sofriam a imposição de um sistema capitalista que 
tendia a aniquilar as pessoas "descapacitadas".

Foi então que, no Brasil, essa mobilização social começou a prestar serviços de educação, saúde e assistência social a 
quem deles necessitassem, em locais que foram denominados como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), constituindo uma rede de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que 
hoje conta com cerca de 250 mil pessoas com estes tipos de deficiência, organizadas em mais de duas mil unidades 
presentes em todo o território nacional.

Toda essa mobilização em torno da pessoa com deficiência, impulsionada pela Declaração dos Direitos Humanos, que 
culminou na criação das Apaes e, com a expansão desta iniciativa Brasil afora, convencionou-se a tratá-la como o 
"Movimento Apaeano".



Parceria entre APAE Sete Lagoas e Faculdades 
Santo Agostinho

Com a presença do diretor geral das Faculdades Santo 
Agostinho (SL) o Sr. Cristiano Marchi Gimenes, do 
presidente da APAE Sete Lagoas o Sr. Francisco 
Eugenio Barbosa Raposo e dos Amigos da APAE Sete 
Lagoas os Srs. Jânio Santos (Pit Stop) e Kefferson 
Jardim (Paranet) . Aconteceu na manhã de 17 de março 
terça feira no centro da cidade no escritorio do diretor 
geral das Faculdades Santo Agostinho um encontro 
para discutir os rumos da parceria que sera firmada 
entre a Faculdades Santo Agostinho e APAE Sete 
Lagoas.

Demostrando total conhecimento da causa e da luta das 
APAES o diretor geral das Faculdades Santo Agostinho 
(SL) o Sr. Cristiano Marchi Gimenes garantiu que em 
poucos dias sera fechado esta parceria.

RH UM PONTO POSITIVO NA APAE

Em uma instituição como a APAE nada mais 
correto que seu departamento de RH seja um 
dos pontos fortes, amigo, parceiro e conhecido 
profissionalmente há muitos anos pelo atual 
presidente da APAE  Sete Lagoas, Magela 
chegou a instituição para poder atualizar um 
setor  que necessita de um grande profissional.
Após conversas e reuniões com o atual 
presidente da APAE e com o convite aceito, 
Magela chegou já com o projeto montado e que 
pretende conseguir implantar até o fim deste 
ano.
Algumas mudanças já foram efetuadas, como 
por  exemplo a utilização do ponto eletrônico.
Algumas outras mudanças estão por vir, 
mudanças estas que serão implantadas para o 
melhor andamento da APAE e seus funcionários. 
Lembra  ele que uma das dificuldades é hoje o 
problema que existe entre as diferenças dos 
atuais funcionários, pois na APAE Sete Lagoas 
temos funcionários do Estado, do Município 
estes locados na APAE e também os 
funcionários de CLT da própria APAE.
Porem Magela nos explica que quando todo o 
sistema de funcionamento do Setor de RH já 
estiver em pleno funcionamento que ai os 
funcionários vão poder sentir uma  melhora 
drástica na convivência entre um setor e outro e 
entre o RH e o próprio funcionário. 



 (31)3774-6633

Venha fazer parte 
da nossa família



MASTER E APAE FECHAM PARCERIA

A MASTER é uma empresa com mais de 22 anos e esta 
presente hoje em mais de setenta cidades entre Minas 
Gerais e São Paulo. Sempre tendo uma preocupação 
social muito grande. Em uma parceria firmada na ultima 
semana de março entre o Presidente da APAE  “Francisco 
Raposo” e representando da MASTER “Rosana Correa” 
supervisora comercial a MASTER  que tem hoje no 
mercado  a  internet via rádio e via fibra óptica e sabendo 
o quanto é importante manter todos conectados ,esta 
juntamente com o setor de engenharia e técnico 
analisando a melhor forma de atender a A.P.A.E. em sua 
necessidade e  vai estar doando um destes sistemas para 
serem usados pela APAE Sete lagoas.

DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO É COMEMORADO EM 7 LAGOAS

O Dia Mundo do Autismo, celebrado anualmente 2 de abril, foi criado pela ONU em 18/12-2007 para a conscientização acerca dessa questão. 
No primeiro evento em 2008 o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou a iniciativa do Catar e da família real do país, um dos maiores 
incentivadores para a proposta de criação do dia, pelos esforços de chamar a atenção sobre Autismo.

 No Brasil estima-se que tenhamos 2 milhões de autistas, mais da metade ainda sem diagnóstico.

Para comemorar o Dia Mundial de Conscientização  do AUTISMO em  7 Lagoas, a Associação Setelagoana de portadores de AUTISMO 
realizou na manhã desta quarta feira (01-04-2015) um encontro na praça Tiradentes.

Com a participação de Pais, Mães, Voluntários, Filhos(as) e a presença dos AUTISTAS, professores e profissionais da APAE 7 Lagoas além 
de alunos(as) do Colégio franciscano Regina Pacis o evento contou com um bom bate papo, distribuição de cartilha e entrosamento entre os 
AUTISTAS  e a população que esteve presente.

As(os) alunas(os) do Colégio que estavam presentes demostraram total conhecimento da causa AUTISTA. Em um bate papo com alguns 
deles, podemos ver a preocupação e cuidado que tem com seus colegas na escola; “ Eles precisam de atenção e carinho e não de exclusão”; 
agente sabe que é preciso entender para poder conviver e compreender afinal tem AUTISTA  de vários níveis. Assim estes alunos mantem 
um convívio social e amigável com seus colegas de classe e escola. (Nos disse Claudia, Luiza, Pedro Braz, Debora, Thamara Ster e Carolina)

Na turma da escola ainda tinha, Laura, Mirela, Larissa, Isabela, Rafael, Vinicius, Vitor Cota, Mateus, Pedro Jr, Renato, Bruno Jh, Bruno Dr, 
Cristiano, Julia, Marina, Camily, Leonardo, Guilherme e Vitoria.

Em uma conversa com uma das mães a Giselia que é membro da Associação que hoje tem em media 40 associados(as), sabendo que na 
cidade ainda existem muitas famílias que ainda não estão cadastradas.  Ela nos conta que a associação tem 3 anos na cidade onde busca 
conscientizar as pessoas quanto ao AUTISMO. Sempre com o apoio da APAE Sete Lagoas o evento deveria ter começado no coreto da 
Praça Tiradentes porem não foi possível por estar ocupado por transeuntes e não haver no local um guarda municipal para poder retiralos.

Mas dentro do objetivo do encontro podemos sentir de perto  alguns curiosos querendo saber como é este transtorno o que contou com mães 
presentes para poderem explicar  aos presentes.



CINOTERAPIA NA APAE SETE LAGOAS

A Cinoterapia é uma nova abordagem terapêutica que tem como diferencial o uso de 
cães como co-terapeutas no tratamento físico, psíquico e emocional de pessoas com 
necessidades especiais.Na APAE Sete Lagoas os cães são da PMMG que 
acompanham todo o tratamento juntamente com os profissionais da APAE
Os profissionais das áreas de saúde e educação, como fisioterapeutas, psicólogos, 
psiquiatras, terapeutas ocupacionais e pedagogos, utilizam o cão como reforçador, 
estimulador e facilitador da reabilitação e reeducação global do paciente.
A diferença da Cinoterapia em relação à Equitação com Fins Terapêuticos é o tipo de 
estímulo dado ao paciente. «O tratamento com cavalos baseia-se nos estímulos da 
movimentação pélvica dos pacientes, com o andar dos cavalos, e no equilíbrio para se 
manter em cima do animal. Já com os cães tentamos fazer com que as crianças e os 
idosos realizem os movimentos que haviam sido perdidos.



A APAE de Sete Lagoas participará da Mostra Cultural do Colégio 
Caetano 

com a exposição dos artigos confeccionados pelos alunos da 
instituição.
Colocaremos em exposição artigos artesanais, tais como: 
agendas, cartões, cerâmicas, sabonetes e papéis artesanais.
Além de serem expostos os produtos também serão 
comercializados dentro do mesmo espaço, sendo esta uma 
prática muito solicitada e apreciada por todos que visitam as 
exposições.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer ao Colégio 
Caetano pela parceria, tanto dos funcionários como também 
dos alunos que se sentem responsáveis pela inclusão social. 
A Mostra Cultural e a exposição serão nos dias 09 e 10 de abril 
de 2015 nos horários de 07 às 17 horas, nas dependências do 
Colégio Caetano, na Av Vila Lobos, 730 Bairro Mangabeiras 
em Sete Lagoas.

Lucinda Cardoso – Pedagoga do Setor de Educação Básica 
para o Trabalho

DIFICULDADE, DISTÚRBIO E TRANSTORNO

Evitar ou minimizar futuras dificuldades de aprendizagem visa fazer com que as   Crianças ou adolescentes atinjam o mais 
alto nível funcional possível, melhorando seu desempenho escolar. Contudo vale enfatizar que para muitos as expressões 
“dificuldade”, “distúrbio” e “transtorno” de aprendizagem tem o mesmo significado. Contudo são problemas diferentes e 
devem ser tratados de maneiras distintas.
 A origem das dificuldades de aprendizagem não se relaciona apenas à estrutura individual, mas também a estrutura 
familiar. Precisando ser compreendida a parti de um enfoque multidimensional, abrangendo fatores orgânicos, cognitivos, 
afetivos, sociais e pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais. Levando tanto a análise quanto as ações a um 
movimento mais amplo de luta pela transformação da sociedade ou de uma formação de uma Pátria Educadora. Estão 
relacionados a motivação e o desinteresse de aprender, aliados a fatores externos, que acabam interferindo no processo de 
aprender do estudante como: a metodologia da escola e dos professores; a influência dos colegas; fatores econômicos, 
como a má distribuição de renda; salas superlotadas; professores sobrecarregados; material didático inadequado; falta de 
ambientes estimuladores do desenvolvimento de talentos; enfim sócio – culturais ou seja não estão centrados apenas no 
aluno. Já a expressão “distúrbio” de aprendizagem teria o significado de “anormalidade patológica por alteração violenta na 
ordem natural da aprendizagem” localizada em quem aprende. Portanto distúrbio de aprendizagem remete a um problema 
ou a uma doença que acontece em nível individual e cognitivo, que derivam em grande parte de algum tipo de disfunção 
biológica; ou seja um comprometimento neurológico em funções corticais específicas. 
Já o termo “Transtorno” não é um termo exato, porém é usado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou 
comportamento clinicamente reconhecível associado, na maioria dos casos, a sofrimentos e interferências com funções 
pessoais. Portanto o desenvolvimento da criança ou adolescente, bem como o tratamento depende da causa e do tipo de 
problema. 
Seja qual for o caso, a intervenção adequada, minimiza o impacto do problema e, desta forma melhora o desempenho 
escolar. Tratá-los da mesma maneira, provavelmente não surtirá o efeito desejável.

Vanilde Marques
Pedagoga e Neuropsicopedagoga.
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UMA MÃE SEMPRE PRESENTE

Maria de Lourdes é mãe de uma criança que é 
acompanhada pelos profissionais da APAE Sete 
Lagoas . Ela esta todos os dias na instituição onde 
traz e ainda espera o termino das aulas.
A 3 anos seu filho Paulo Francisco pereira da 
Silva(11 anos) frequenta a APAE encaminhado pela 
neurologista Dra. Sandra autista  . Maria de Lourdes 
nos conta que seu filho tem desenvolvido muito na 
APAE e que fica muito alegre em ver o 
desenvolvimento dele.
Com autismo ele tem demostrado grande melhora 
desde que chegou a instituição.

2700 KM DE AMOR E DEDICAÇÃO
Andando diariamente mais de 120km em um ritmo de ida e volta 2 vezes por dia entre 
Cachoeira da prata e Sete Lagoas Rosane é uma daquelas pessoas especiais.
Funcionaria pública municipal na cidade de Cachoeira da Prata é ela quem acompanha 
duas crianças de sua cidade até a APAE Sete Lagoas, uma na parte da manhã e outra na 
parte da tarde. Esta rotina já é realizada a mais de 2 anos.
Tudo começou quando já funcionaria da Prefeitura  precisaram de alguém para 
acompanhar estas crianças, então foi se perguntando um ou outro e ela soube da 
oportunidade e se ofereceu para se tornar o “Ano da Guarda” desta duas crianças.
“A APAE  hoje pra mim é tudo, aprendi e aprendo cada dia mais a amar estas crianças; 
bem antes de fazer este serviço eu já me identificava com crianças especiais. Ela frisa o 
quanto a APAE vem melhorando seus serviços. 
Para Rose, como gosta de ser chamada  estas crianças são tudo pra ela, pois o carinho, 
a atenção e o afeto que estas crianças transmitem são puros , sinceros e com muito amor.
“JÁ IMAGINOU SE NÃO EXISTISSE A APAE O QUE SERIA DE NOSSAS CRIÃNÇAS” 
Frase forte dita por Rose no fim da entrevista
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Nossos grandes desafiosLuiz Alexandre Barbosa de Freitas
Psicólogo

Professor do Departamento de Psicologia da UFMT

Notícias recentes têm evidenciado a dimensão do desafio que temos pela frente. O que era preocupação 
para alguns, agora é de muitos. Estou falando do Autismo!
O autismo é um transtorno do desenvolvimento humano que faz com que as pessoas apresentem 
dificuldades em, principalmente, três grandes áreas: comunicação, socialização e mudanças de rotina. O 
nível em que essas dificuldades aparecem varia muito de uma pessoa para outra, podendo ir de uma leve 
dificuldade em compreender regras sociais e sutilezas da linguagem até a inabilidade para realizar tarefas 
simples, como vestir-se, escovar os dentes ou alimentar-se sozinho.
Historicamente, lidar com a pessoa com autismo sempre foi uma tarefa da família, em muitos casos, apenas 
da mãe. Todos os custos (financeiros e emocionais), a educação, o tratamento e tudo aquilo de que a pessoa 
com autismo precisa para melhorar ficava a cargo dos familiares. Mas o que mudou? Até agora muito pouco, 
mas as perspectivas são promissoras.
Dois fatos recentes chamam a atenção para o desafio que mencionei no começo. Em 27 de dezembro de 
2012, foi publicada no Diário Oficial a Lei nº 12.764, que garante os mesmos direitos das pessoas com 
deficiência à pessoa com autismo, ou seja, acesso à escola e aos tratamentos necessários para o seu 
desenvolvimento. Em relação à lei, nosso desafio é fazê-la cumprir e o das escolas (públicas e privadas) é 
preparar seus funcionários, não somente os professores, para ensinar às pessoas com autismo.
O segundo fato marcante é mais abrangente, no último dia 20 de março, foram publicados pelo CDC (órgão 
que realiza levantamentos sobre o controle e a prevenção de doenças nos Estados Unidos) os resultados de 
uma pesquisa que indicou que 1 em cada 50 pessoas entre 6 e 17 anos tem autismo. Esse número é maior do 
que o dado anterior, publicado no ano passado (dados coletados em 2008) pelo mesmo órgão de que haveria 
uma criança autista para cada 88. O Brasil não tem dados oficiais sobre o assunto, mas as pesquisas não têm 
encontrado diferenças entre países. 
Esse fato se traduz em outros tantos desafios e um deles é fazer a população em geral conhecer o autismo. 
Uma campanha anual é realizada em centenas (talvez milhares) de cidades pelo mundo, inclusive no Brasil. 
Cidades iluminam pontos importantes de azul, cor símbolo da campanha, no dia 2 de abril para conscientizar 
as pessoas sobre o autismo. 
Informar as pessoas é essencial, pois o autista, diferente da pessoa com Síndrome de Down, não tem nada 
em sua aparência física que indique que ele tem autismo. Vista por um leigo, a criança autista pode passar 
por mal educada, bagunceira ou distraída e, frequentemente, os pais recebem olhares e comentários de 
reprovação de desconhecidos que não fazem a menor ideia do que se passa ali.
Outro desafio que temos é cobrar do poder público pesquisas que estimem a quantidade de pessoas com 
autismo no Brasil. Esses dados são importantes para definir quanto o governo precisa investir na rede de 
atendimento, obviamente pública e gratuita, para todos os autistas e suas famílias. Além disso, deve haver 
investimento em estudos para encontrar boas estratégias de tratamento para os autistas, algo que outros 
países iniciaram décadas atrás. 
Por último, mas não menos importante, temos o desafio de cobrar tratamentos eficazes para nossos 
autistas. Há diversos tratamentos possíveis para as pessoas com autismo, mas poucos deles têm 
evidências científicas de eficácia. Se o governo vai investir nosso dinheiro para ajudar as pessoas com 
autismo, que seja algo que comprovadamente funcione.

Nossos desafios são grandes e urgentes, por isso precisamos agir juntos!



C O N H E Ç A M A I S U M P O U C O D A  A P A E
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