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Editorial
Pai, paizão !

 
Este homem que eu admiro tanto,

com todas as suas virtudes e também com seus limites.
Este homem com olhar de menino, sempre pronto e atento,

mostrando-me o caminho da vida, que está pela frente.
 

Este mestre contador de histórias
traz em seu coração tantas memórias,

espalha no meu caminhar muitas esperanças,
certezas e confiança.

 
Este homem alegre e brincalhão,

mas também, às vezes, silencioso e pensativo,
homem de fé e grande luta,

sensível e generoso.
 

O abraço aconchegante a me acolher, este homem,
meu pai, com quem aprendo a viver.

Pai, paizinho, paizão...
meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal amigo:

infinito é teu coração.
 

Obrigado, pai, por orientar o meu caminho,
feito de lutas e incertezas

mas também de muitas esperanças e sonhos!
 

Que seu dia seja muito feliz!



Semana Nacional da Pessoa com Deciência 
Intelectual e Múltipla – 2016

Tema: “O FUTURO SE FAZ COM A CONSCIENTIZAÇÃO DAS 
DIFERENÇAS.”

Você é nosso convidado a participar de todos os eventos Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla – 2016.
Para maiores informações entrar em conto na APAE pelo telefone : 3773-
6584

PROGRAMAÇÃO:

22/08 – Atividades voltadas para os assisidos da APAE –

23/08 – Passeata

24/08 – Apresentações artísticas da comunidade para os

assistidos da APAE

25/08 – Mesa Redonda – Tema: “O FUTURO SE FAZ COM A

CONSCIENTIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS.”- Local: APAE

26/08 – Festa da Família

28/08 – Feijoada – Local: Sítio 2001 



Parabéns pra Você.

Ele completa 1 aninho nesse  domingo 14/08/2016, João Miguel Leite 
Ribeirio Cruz, filho do casal Giusepe Leite, gerente da Drogaria Araújo S/A 
filial Adolpho Cotta, e Silvia Cruz, gerente da Drogaria Araújo S/A filial 
Centro Médico Sete Lagoas-MG. 

A revista APAE online deseja a ele muita PAZ e SAÚDE
 
Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo o 
que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo









Após ferias escolares, produção do TIJOLINHO 
DO BEM volta a todo vapor.

Após o retorno dos assistidos das ferias escolares, a produção do 
TIJOLINHO DO BEM  voltou a sua produção.

Agora com nova responsável pelo setor a Assistente Social e funcionaria 
da APAE Sete lagoas Neide reiniciou a produção com um alto objetivo; 
terminar a primeira etapa 30 dias antes do previsto.

Isto se deu após conversa com o corpo docente da escola que esta 
diretamente ligado a produção e também com os assistidos.

Mostrando a eles as vantagens terapêuticas para os assistidos e tambem 
da responsabilidade social que este projeto terá no futuro da Instituição.

A toda equipe fica nossa torcida para o sucesso.



Caso raro de gêmeas com Síndrome de Down 
encanta a internet

Ensaio registra dois casos de gêmeos com Síndrome de 
Down, que acontece a cada um milhão de nascimentos

O amor materno da norte-americana Nicole se multiplicou 
com a chegada de Blakely e Brynlee. Ela, que vive no 
estado do Kansas, já tinha dois filhos quando acabou 
engravidando novamente e teve uma grande surpresa: teria 
gêmeas com Síndrome de Down.

Casos de gêmeos com Síndrome de Down são 
extremamente raros: ocorrem um ou dois desse tipo entre 
um milhão de nascimentos. E, para celebrar tanto amor e 
felicidade, Nicole pediu para a fotógrafa Laura Duggleby 
fazer um ensaio da chegada de suas bebês.

Fonte: Catraca Livre



O FUTURO SE FAZ COM A CONSCIENTIZAÇÃO 
DAS DIFERENÇAS

Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira

Com o tema “O Futuro se faz com a conscientização das Diferenças”[2], a 
Federação Nacional das APAEs, em consonância com suas unidades 
filiadas, organiza, mais uma vez, no sentido de promover ampla discussão, 
no período de 21 a 28 de agosto de 2016, a Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Nossa contribuição aos desdobramentos da programação consiste nesta 
reflexão sobre o tema citado, para o qual recorremos ao conceito de 
diferença, com base em pesquisas que o fundamentam. Ao afirmarmos que 
ser diferente é uma questão de direitos humanos, entendemos que se trata 
de valioso destaque na pauta dos eventos que discutirão e debaterão a 
temática. Evidências apontam ocorrências na sociedade, ameaçadoras da 
dignidade das pessoas, ao ponto de não serem aceitas por causa da 
diferença que apresentam.

Sobre o assunto, buscamos respostas para as perguntas seguintes: Por 
que falar de diferença? Qual sua importância? O que é diferença? O que 
tem a ver a diferença com a Semana da Pessoa com Deficiência?



Aplicativo auxilia na acessibilidade de pessoas com 
deciência

O aplicativo Suíte Vlibras é uma ferramenta digital que 
amplia a acessibilidade das pessoas com deficiência 
auditiva à conteúdos online. O aplicativo transforma 
conteúdos da internet em Libras.
 
O coordenador do projeto Vlibras, Tiago Maritan, concedeu 
entrevista para o programa Revista Brasília sobre o 
funcionamento do aplicativo. Durante a entrevista, Tiago 
Maritan enumerou uma série de outros aplicativos que 
também facilitam a vida das pessoas com deficiência.
 
Os aplicativos estão disponíveis para download gratuito no 
Portal do Software Público Brasileiro(SPB).

Fonte: EBC



Um pai até o m:

Por Paulo Tominaga

Após ter um filho anencéfalo no ano passado, é com pesar que vejo 
como o tema tem sido tratado desde a recente decisão de um dos 
ministros do STF, na qual se assegura às mães o direito de dispor da vida 
daqueles que venham a gerar. É interessante notar como apenas de 
modo passageiro se faz referência a estas pequenas pessoas, ficando a 
tônica da discussão sobre um tal ''direito à liberdade de escolha'' dos 
adultos envolvidos no caso. Como se a gravidez correspondesse apenas 
a uma vida - a da mãe -, podendo prescindir da existência do filho.

Este enfoque parece ilustrar como o egoísmo impera em nossa 
sociedade. Sempre tinha ouvido falar no amor da mãe por seus filhos 
como o mais excelso tipo de amor possível. E desde os antigos gregos, 
este costumava ser indicado, para todos, como um ideal a ser alcançado, 
na relação com os demais.

Hoje, o que parece preponderar como meta é outra espécie de ''amor'', 
verdadeiro culto religioso, por uma triste caricatura de ''liberdade'', 
entendida como absoluta falta de compromissos. Não mais se aceita, 
nem mesmo, o compromisso de se preservar a vida de um filho, se este 
não puder corresponder às expectativas de seus pais ou - o que é pior - 
da maioria da sociedade. Neste quadro, fica claro que, para alguns, só se
tem filhos para uma satisfação da auto-estima, como parte de um projeto 
pessoal ou para que possam, de certa forma, ''divertirem-se'' com as 
crianças, utilizando-os, como se fossem um objeto qualquer. Se não há a 
perspectiva de que uma criança venha a proporcionar alegrias aos pais, 
então é melhor descartá-la o quanto antes - no ventre da mulher, de 
preferência -, pois assim termina logo esta existência ''insuportável e sem 
sentido''!

Uma pessoa não pode ser eliminada simplesmente porque não é como 
nós gostaríamos que fosse. Criam-se teorias e mais teorias para tentar 
encobrir o óbvio: está se matando uma pessoa, em nome de se ''eliminar 
os terríveis sofrimentos, verdadeira tortura'', que sua existência causa a 
sua mãe, a seu pai. Além do mais, dizem, esta criança está condenada à 
morte, de qualquer forma. Assim, apenas se está antecipando aquilo que 
naturalmente iria ocorrer em pouco tempo.

Amigos, a criança já terá uma vida breve. Que saibamos respeitá-la. 



Posso assegurar, por experiência própria, que este caminho conduz a um 
crescimento grande no amor entre os cônjuges, e na capacidade de se 
doar aos demais filhos. Filhos que virão, com certeza, como veio para nós 
neste ano o pequeno Rafael, talvez a demonstração mais palpável de que 
não há qualquer ''trauma'' no caso, se os pais souberem agir com 
serenidade.

Se realmente desejam ajudar aos que passam por tais situações, saibam 
tratar do tema com um enfoque prático que não distorça a realidade mais 
óbvia, querendo criar teorias para esconder uma vida ou afirmar 
cegamente que este filho nunca existiu. O problema de saúde, a má 
formação da criança, é um fato que atualmente não se pode reverter. A 
questão não está apenas no que se deve fazer durante a gestação. O 
grande problema, para os pais - e para a mãe, em especial - é como lidar 
com o fato ocorrido, depois de este período ter acabado. Porque não é 
possível se esquecer de um filho: ficará para toda a vida a recordação 
destes dias. E então, ou a mãe irá se lembrar de que, não podendo ajudar 
seu filho, matou-o, porque ele não era nem poderia vir a ser como se 
desejava que ele fosse; ou irá se lembrar, com carinho e ternura, de que 
seu filho, que teve uma breve existência, foi sempre amado e respeitado.

Amem seus filhos. Garanto que vale a pena.



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Pais vocês moldam um exemplo de vida, parabéns!



SER VOLUNTÁRIO

É consequência da tomada de consciência de que podemos tornar o 
mundo um lugar melhor para viver.

A APAE Sete Lagoas agradece a Você Quin Drummond seu carinho e 
dedicação a esta instituição.

Projetos Artes Itinerantes

Fazendo o BEM mais uma vez

Mais uma vez a Tambasa faz o BEM aos assistidos da APAE
Sete Lagoas doando um caminhão de produtos que foi 
transportado com o apoio da Sete Lagoas Transportes.

A todos nosso muito obrigado.
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