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Editorial

Jornalista responsável José Arnaldo
www.dib7.com.br

Estamos chegando ao Segundo Sábado do 
Bem e este ano promete ser bem diferente.
Com novos grupos e novos voluntários e 
com mais força ainda esperamos obter o 
objetivo em 100%.
Desta vez teremos todos os funcionários 
da APAE como voluntários o que dará mais 
brilho ao evento.
É uma luta que não para, um amor que não 
se explica, uma doação sem limites; assim 
nós da revista APAE ONLINE vemos tudo 
que fazemos pela APAE.
A partir deste ano o Sábado do Bem deixa 
de ser apenas um evento voluntario para 
se tornar parte do dos eventos da 
instituição.
Contamos com toda a população.



Produção do Tijolinho a todo vapor



TIJOLINHO DO BEM

NOME DO PROJETO: TIJOLINHO DO BEM
CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: Revista APAE
COORDENAÇÃO DE ALUNOS: Ana Paula
LOCAL: APAE - Sete Lagoas
PRODUÇÃO: Alunos assistidos da APAE
DATA DE INICIO: 25/05/2016
DATA DE LANÇAMENTO: 06/08/2016 

APOIO: AMP SERRALHERIA - CERÂMICA GAMELA - MARCENARIA SÃO 
BENTO - DIB7 - LOCAÇÕES CORREA

PATROCÍNIO: QUALITY PRINTER - TH CAR VEICULOS - INSTITUTO DE 
BELEZA TALENTUS E FÁBIO REPRESENTAÇÕES

LOCAIS DE VENDA JÁ CONFIRMADOS:
IPEME - MARCENARIA SÃO BENTO - PADARIA BELLA - SKINA 
LANCHES - PREVINCÊNDIO - LUCAS CONTABILIDADE - S.O.S 
EDUCAÇÃO PROFISSIONA L-TH CAR VEICULOS - CENTRO DE 
DIAGUINOSTICO SÃO LUCAS - SIMON JOIAS -DROGARIA 
LAGOCENTER - TELEGÁS7 - BAZAR ESPORTE-
CANTINA BOM SABOR - CLÍNICA DR. WANES NAVES - DROGARIA 
SANTA HELENA - MOTORSETE - CLIDESP - LOCAÇÕES CORREA - 
QUALITY PRINTER -PIT STOP PNEUS - BOOKAFÉ - APAE-SETE 
LAGOAS

OBJETIVO DO PROJETO:

Criado para arrecadar fundos para reforma da APAE Sete Lagoas o projeto 
TIJOLINHO DO BEM  vai muito alem disto.
Ele engloba parceria entre o comercio local e a instituição, a busca de 
voluntários, o reconhecimento da população a causa da APAE.
Alem destes objetivos ele engloba a parte de fisioterapia, terapia, parceria 
entre os alunos e outros.



Estamos chegando ao segundo sábado do bem Apae Sete Lagoas. 
Sábado dia 09/07 de 8:00 as 12:00
Com o apoio de: Rotaract, Interact, Demolay, Filhas de Jó, SOS Educação 
Profissional, Equipe Corrente do Bem Sete Lagoas e Unidos pelo Galo 
(Clube Atlético Mineiro)  com a participação dos funcionários da APAE Sete 
Lagoas. E com o patrocínio da DIB7, a APAE e a revista Apae Online 
convidam a todos para participarem e colaborarem no pedágio do Sábado 
do Bem.
Este ano o pedágio acontecerá em todos os sinas da cidade e contará com 
mais de 300 envolvidos que juntos estão lutando por uma causa de amor e 
solidariedade que é a APAE. Este ano para valores acima de 5,00 o 
contribuinte ganhará um lindo e personalizado calendário
Passando por serias dificuldades financeiras a APAE espera arrecadar 
com a ajuda da população um valor superior ao arrecadado ano passado. 
Mas para isto precisamos do empenho de toda a população convidando os 
amigos e avisando os colegas para doarem nos sinais.
Além dos sinais a Praça Tiradentes será tomada pelo grupo UNIDOS 
PELO GALO (Clube Atlético Mineiro) que faram arrecadações e uma 
grande festa.
PS. A torcida do Cruzeiro foi convidada porem até o momento não se 
manifestou.

PEDÁGIO APAE



O Sábado do BEM conta com o apoio de:



APAE na Passeata Ecológica 2016

www.repfabio.com.br





Relembre um pouco do Sábado do BEM de 2015



Instituto Mix doa um Dia de Beleza
aos assistidos da APAE



Miley do Pet Shop Tia Jane participou
dos atendimentos da cinoterapia enquanto
o Pet Shop Vila Lobos fornece o banho

aos nossos cachorros mensalmente



Deciência na vida diária
Vivendo a experiência as limitações impostas na sociedade com as 
pessoas com deficiências, a Escola de Pais da APAE de Sete Lagoas
realizou uma vivência com pais e mães relacionado a deficiência
visual para que eles pudessem vivenciar a falta de visão ou fato e tato
na vida diária.
Está vivência aconteceu nos dias 9 e 10 de junho, dentro da APAE
Sete Lagoas contando com parte do grupo da Escola de Pais.
A Escola de Pais da Assistência Social da APAE de Sete Lagoas
funciona as quintas-feiras as 13:30 e sextas-feiras as 8:30.
Venha fazer parte desta turma.



Festa do amor realizada em Fortuna de Minas feita pela família da Senhora
Márcia Siqueira traz mais uma vez benefícios e doações para a APAE Sete
Lagoas. A ela e família, o eterno amor dos assistidos da APAE Sete Lagoas.



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584



Com a ajuda de voluntários, veja como está 
cando o nosso Departamento de Música

TELEGÁS7
3774-8420 | 3774-8888
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