
Revista 006/2015 Sete Lagoas 11 março 2015

Já começaram os ensaios para festa 

junina da APAE. pág. 07 

pág. 10

TONELADA 

DE 

AMOR.

DIA DO CINEMA.
Pág. 13 



APAE receberá subvenção social através da aprovação de Projeto de Lei 

Ordinária.
Os vereadores presentes à Reunião Ordinária realizada nessa terça-feira (09) votaram a favor para 
que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) receba uma subvenção social. O 
Projeto de Lei Ordinária (PLO) 80/2015 foi proposto pelo Executivo e aprovado, também, a pedido 
do vereador Renato Gomes, em segundo turno e Redação Final em Reunião Extraordinária.
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Uma história de amor.

Essa história é expressamente verdadeira e vivida por mim e minha família, desde a gestação do 
meu filho Renan.
Fala de período de muita dificuldade financeira, emocional, afetiva e tudo mais.
Renan tem Síndrome de Dwon e é pneumopata crônico, desde os 2 anos de idade. Vive mais 
internado do que em casa. E são internações sempre longas e muito sofridas.
Mas nunca me faltou fé, o amparo de Deus, a alegria e a vontade de vencer na vida.
Hoje Renan tem 12 anos, é dependente de oxigênio, mas a alegria e a vontade de viver está 
estampado em seu rosto.
Esse período me fez ver que devemos acreditar sempre no melhor, pois Deus não nos desampara 
nunca, põe tudo e todos na hora e no lugar certo. É só termos fé e atitude.

Eliana Ferreira da Silva, mãe do Renan Augusto



CDL E APAE 7 LAGOAS ESTUDAM PARCERIA

Em reunião que aconteceu na seda do CDL Sete Lagoas com a 
presença do presidente da APAE o sr. Francisco a Sr.Denise também 
representando a APAE e a diretoria do CDL Sete Lagoas ficou decidido 
que sera feito um estudo pela diretoria do CDL Sete Lagoas a fim de 
deliberar alguma ação em prol da instituição. Ação esta que devera 
contar com o apoio de todos os filiados CDL.



AUTISMO E SURDEZ: COMO ENFRENTAR ESSE DESAFIO?

Por: Camila Timbó (Fonoaudióloga- graduada pelo IBMR – Instituto Brasileiro de Medicina de 
Reabilitação em dezembro de 2006; Pós-graduada pelo CEFAC-Centro de Especialização em 
Fonoaudiologia Clínica em 2010);

Suelen Maíra Garcia Bahia (Terapeuta Ocupacional- graduada pela FCMMG- Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais em dezembro de 2007).

A clinica da APAE/SERDI, recebeu em Maio de 2013, Davi Duarte de Oliveira, devido ao diagnóstico 
de Autismo associado à Deficiência Auditiva Bilateral Profunda, na época já com 3 anos de idade. 
Desde então vem sendo acompanhado por profissionais das áreas de Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional com intervenções diferenciadas justificadas pelo seu quadro clínico.

A privação sensorial auditiva acarreta grave prejuízo no desenvolvimento da criança, principalmente no 
aspecto da Linguagem, o que levou à uma busca incessante da responsável materna pela cirurgia de 
implante coclear (IC) já que Davi não se beneficiou do uso da Prótese Auditiva anteriormente utilizada.

Finalmente em Janeiro de 2015, aos 5 anos de idade, foi realizada a cirurgia, que consiste na 
implantação de um aparelho na região mais interna da orelha (orelha interna) que é capaz de estimular 
diretamente o nervo auditivo causando sensações sonoras. Davi foi submetido ao procedimento no 
Centro de Referência da América do Sul – Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da 
Universidade de São Paulo (Centrinho – Bauru) iniciando assim, uma parceria entre o Centro e 
APAE/SERDI,  já que, os ajustes técnicos do IC que acontecem no Centro,  dependem das 
intervenções e observações clínicas que são realizadas periodicamente na APAE/SERDI.

Os acompanhamentos terapêuticos têm como objetivo principal o desenvolvimento de sua autonomia 
e independência nos diversos ambientes e atividades que compõem seu contexto de vida, além do 
desenvolvimento e aprimoramento de aspectos sensoriais, motores, de aprendizagem, 
comportamentais, linguagem, comunicação e emocionais; buscando recursos apropriados inclusive 
contato com equipe pedagógica.

Considerando os desafios enfrentados, visto as morbidades associadas (Autismo e Deficiência 
Auditiva), o processo de reabilitação com o IC , favorece a percepção de sons de diversas 
intensidades que antes não ouvia, dando maiores condições para evolução do caso, fazendo-nos 
assim acreditar no sucesso da reabilitação.
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 MISTURA DE CRENÇAS

ALUNO DA APAE PARTICIPA ATIVAMENTE DO GRUPO DE 
CONGADO DO CASSARÃO, NA FOTO COM O VICE PREFEITO E O 
REI E RAINHA EM UM EVENTO DE POSSE DO NOVO REI DO 
GRUPO DE CONGADO DO CASARÃO.

COMPUTAÇÃO NA APAE.

Alunos da APAE Sete Lagoas recebem curso especializado criado 
especialmente para a área de cada um.



JA COMEÇARAM OS ENSAIOS PARA FESTA JUNINA DA 

APAE.



MAIS UM POUCO DA APAE
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TONELADA DE AMOR.

A APAE Sete Lagoas recebeu da TAMBASA atacadista mais um caminhão de produtos para serem 
vendidos com renda destinada a APAE Sete Lagoas.
Grande parceira na luta por uma APAE mais digna a TAMBASA ATACADISTA demonstra mais uma 
vez o grande laço de amor e responsabilidade social que é um dos pontos fortes da empresa. Com 
o apoio da SETELAGOS transportes que foi a empresa que buscou todos os produtos tambem 
demostrando seu amor a APAE Sete Lagoas as mercadorias foram recebidas nas dependencias 
da APAE pelo seu presidente Sr. Francisco, funcionarias(os) e mães de alunos.
A valor da venda destes produtos é destinado totalmente a APAE Sete Lagoas.
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SENADO APROVA ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

A Federação Nacional das Apaes - Fenapaes, por meio da sua Secretaria Executiva, Procuradoria e Coordenação Pedagogica-
Uniapae, acompanhou ontem (10/06) no plenário do Senado a votação para aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência que 
teve duração com mais de 5 horas e uma parovação unanime por todos os palamentres presentes.

Veja abaixo na integra.
O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), por unanimidade, o projeto de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) criando 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Como já passou pela Câmara, a proposta segue agora para sanção 
presidencial.
Conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o projeto (SCD 4/2015) teve como relator o senador Romário (PSB-RJ). 
Romário é pai de uma garota com síndrome de Down, Ivy. Emocionado, o senador resumiu o significado da aprovação do projeto:
- Hoje é um dia mais que especial não só para esta Casa, não só para um pai com uma filha que tem uma deficiência, mas para o 
nosso país. Acredito que nós vamos ter a oportunidade de, definitivamente, ajudar a melhorar a qualidade de vida de mais ou menos 
50 milhões de pessoas, fora os seus familiares – disse.

Romário recordou a luta histórica das pessoas com deficiência que, segundo ele, foi marcada pela incompreensão e preconceito 
desde o Brasil Colônia. O senador se disse honrado de apresentar a relatoria da proposta e disse ter plena consciência de que o 
texto, apesar de resgatar a dignidade dessas pessoas e corrigir uma injustiça histórica, não esgota o assunto.

- Hoje é a chance da gente se redimir de tudo de ruim e negativo que vem acontecendo com essas pessoas, mas novos projetos 
ainda serão apresentados para aprimorar a proposta e contemplar de forma mais adequada determinados segmentos da sociedade – 
explicou.

O senador Paulo Paim homenageou todos os relatores e aqueles que trabalharam diretamente na aprovação da proposta que, 
segundo ele, permaneceu em debate por mais de 20 anos. O senador, que disse ter tido um aprendizado único ao conviver com sua 
irmã cega, afirmou que, de todos os projetos, esse é o de que ele sente mais orgulho.

- Se há um projeto, dos mil que apresentei, que tenho maior orgulho de ter participado da votação é o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – disse.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que o Brasil vem dando passos importantes na adoção de políticas públicas 
voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência e ressaltou o protagonismo do Senado na evolução dessa matéria no país.
- Uma vez mais esta Casa dirige seus esforços na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, solidária e igualitária – 
comemorou.

Solidariedade
Os senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), Antonio Carlos Valadares (PSB-SE), Fátima Bezerra (PT-RN), Omar Aziz (PSD-AM), 
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Lúcia Vânia (PSDB-GO) e Ronaldo Caiado (DEM-GO) subiram a tribuna para expressar a felicidade 
de votarem uma proposta tão importante para milhões de brasileiros.
Caiado destacou que o projeto é o mais inclusivo e moderno já redigido para atender pessoas com deficiência. Já Valadares ressaltou 
que a aprovação da proposta reafirma o espírito de solidariedade do Congresso e da sociedade brasileira “em torno de pessoas que 
merecem o respeito de todos”.
Estava presente na votação, que teve tradução em libras, a relatora do projeto na Câmara dos Deputados, deputada Mara Gabrilli 
(PSDB-SP).
I
Inclusão social

A proposta prevê uma série de garantias e direitos às pessoas deficientes. Pelo texto, fica classificada como "pessoa com deficiência" 
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
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A tônica do projeto, com mais de 100 artigos, é a previsão do direito de as pessoas com deficiência serem incluídas na 
vida social nas mais diversas esferas por meio de garantias básicas de acesso, a serem concretizadas por meio de 
políticas públicas ou de iniciativas a cargo das empresas.
Um dos pontos é o direito ao auxílio-inclusão para a pessoa com deficiência moderada ou grave. Terá direito ao auxílio 
quem já recebe o benefício de prestação continuada previsto no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e que 
venha a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social.

O FGTS também poderá ser utilizado na aquisição de órteses e próteses.
O texto aprovado proíbe expressamente instituições de ensino privadas de cobrarem mais de alunos deficientes, além 
de as obrigarem a reservar no mínimo 10% das vagas nos processos seletivos de ensino superior e de formação 
técnica.
Na área da saúde, proíbe os planos de praticarem qualquer tipo de discriminação à pessoa em razão de sua deficiência.
Os teatros, cinemas, auditórios e estádios passam a ser obrigados a reservar espaços e assentos adaptados. Na área 
do turismo, os hotéis também deverão oferecer uma cota de 10% de dormitórios acessíveis.
Garante-se, finalmente, o recebimento, mediante solicitação, de boletos, contas, extratos e cobranças em formato 
acessível.

Cotas
O texto aprovado estabelece que empresas com 50 a 99 empregados terão de reservar pelo menos uma vaga para 
pessoas deficientes ou reabilitadas. Atualmente, as cotas devem ser aplicadas pelas empresas com mais de 100 
empregados. Os percentuais continuarão variando entre 2% e 5% do total das vagas. As empresas terão três anos para 
se adaptarem.
Para estimular a contratação de deficientes, a proposta muda a Lei de Licitações (8.666/1993)de maneira a permitir o 
uso de margens de preferência para as empresas que comprovem o cumprimento da reserva de vagas.
O projeto determina ainda que somente a contratação direta será levada em conta, excluído o aprendiz com deficiência 
de que trata a Lei da Aprendizagem.

Cadastro
O texto também cria o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência com a finalidade de coletar e 
processar informações destinadas à formulação, gestão, monitoramento e avaliação das políticas públicas para as 
pessoas com deficiência e para a realização de estudos e pesquisas.

Prioridades
Várias prioridades passam a ser garantidas às pessoas com deficiência, como na tramitação processual, recebimento 
de precatórios, restituição do Imposto de Renda, além de serviços de proteção e socorro.
O texto estabelece as seguintes cotas mínimas para deficientes:

3% de unidades habitacionais em programas públicos ou subsidiados com recursos públicos;
2% das vagas em estacionamentos;
10% dos carros das frotas de táxi;
10% das outorgas de táxi;
5% dos carros de autoescolas e de locadoras de automóveis deverão estar adaptados para motoristas com deficiência;
10% dos computadores de lan houses deverão ter recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual.
Agência Senado - 11 de jun de 2015



R. Marechal Deodoro, 190 / Centro

Tel: (31) 3771 - 1800 / (31) 8476 - 4891
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DIA DO CINEMA

Dia 19 de junho é comemorado o dia do cinema brasileiro e como não poderia deixar de ser , a 
APAE Sete Lagoas buscando apresentar um pouco da historia do nosso cinema esta atraves do seu 
setor de artes comemorando em seu painel central no mês de junho esta data.
Esta data é uma oportunidade que este tema tem para fortalecer a importancia da arte entre todos 
nós. ( Agradecimentos a VIDEO ARTE )
Mário
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