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Adquira já a sua Agenda 2017
da APAE de Sete Lagoas

Vendas na APAE



Em um encontro nas dependências da APAE Sete Lagoas contando com 
a participação do Presidente da Instituição José Luiz Tome e da Diretora 
Ângela Maria dos Santos Mafra foi dado o ponta pé inicial para as 
atividades de 2017.

Na abertura a nova diretora chamou os presentes que lotaram as 
dependências para uma oração e logo em seguida cantarem a música 
Paz e Bem juntamente com o Cristiano, funcionário da instituição.

Já com o ambiente descontraído o novo presidente da Instituição José 
Luiz Tome agradeceu aos funcionários o apoio pela sua volta mostrando 
as dificuldades em que se encontra  a instituição.
José Luiz Tome relatou as dificuldades que passa a instituição mas 
mostrou acima de tudo garra para lutar pela melhoria da instituição.

Ele pediu a todos os presentes o apoio para que juntos consigam reverter 
esta situação o mais breve possível o que foi muito aplaudido.
Após seu pronunciamento, a nova diretora da Instituição Srª Angela Maria 
dos Santos Mafra conclamou a todos para arregaçarem as mangas e 
juntos lutarem pela instituição.

Ela passou a todos os pilares que vão sustentar a melhora da instituição; 
Amizade, União, Solidariedade, Amor e misericórdia o que também foi 
muito aplaudida e apresentou a nova vice diretora Denize Bete.
Logo após, a nova diretora instruiu os funcionários passando as normas 
internas da instituição e lembrando que a APAE tem agora um RH 
moderno e atuante que funciona para ajudar aos funcionários.

Para terminar o presidente da instituição falou de novas reuniões e que 
buscara incansavelmente novos recursos para a instituição. Logo após foi 
servido um coffe break doado pelos funcionários.

Só não estiveram presentes as funcionarias da PSL devido ao atraso da 
chamada.

Ponta Pé inicial para 2017 foi dado dia 01/02



Porque a  APAE Caracteriza-se por ser uma organização social, cujo 
objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência 
intelectual e múltipla. A Rede Apae destaca-se por seu pioneirismo e 
capilaridade.
(Aulas e atendimentos estão sendo suspensos  nas APAE’s por falta de 
recursos e por atraso em verbas do governo. Um dos casos aconteceu 
este mês em Juiz de Fora e não podemos deixar que isto aconteça aqui 
em Sete Lagoas, pois são mais de 600 assistidos e mais de 3.000 
pessoas envolvidas. Devido a atrasos nos repasses de verbas publicas, 
estas com grande defasagem financeira o que nos resta é pedir a ajuda 
da população)
Essa mobilização social presta serviços de educação, saúde e assistência 
social a quem deles necessita, constituindo uma rede de promoção e 
defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que 
hoje conta com mais de 600 assistidos em Sete Lagoas.
Nesse tempo a Organização acumulou resultados expressivos e que 
refletem o trabalho e as conquistas do Movimento Apaeano na luta pelos 
direitos das pessoas com deficiência.
A prática de esportes e a inserção das linguagens artísticas como 
instrumentos pedagógicos na formação das pessoas com deficiência, 
assim como a estimulação precoce como fundamental para o seu 
desenvolvimento.
Além disto, a APAE Sete Lagoas da assistência social as famílias dos 
assistidos, tratamentos na área Médica  diversos; incluindo nossos 
assistidos na sociedade.
Porem para que isto possa continuar precisamos que você se sensibilize 
um pouco com esta causa.
Doar é acima de tudo um gesto de amor e fraternidade. Por isto pedimos 
que se junte a nós para que possamos continuar dando carinho, afeto, 
tratamento e inclusão a nossos assistidos.
Veja como é fácil doar:
Seja na conta de Luz da Cemig ou na Conta de Agua do SAAE você pode 
doar acima de 5,00, é simples, fácil e pensando bem um ato de amor e 
fraternidade que você não sentira no bolso.
Mas para nossos assistidos fara uma grande diferença.

Nossos assistidos precisam de sua ajuda.  
Você pode ajuda-los?



VENDE, TROCA, FINANCIA E COMPRA

(31) 3771-6180



O vídeo é estrelado por um casal de atores portadores da Síndrome de 
Down.
O guitarrista da banda tem um irmão com a Síndrome de Down e quis 
mostrar a sociedade que para os portadores de Síndrome de Down não 
existe limites e que a sociedade precisa enxergar isto.
As limitações são aquelas impostas por pela própria sociedade e que o amor 
não conhece fronteiras, raças ou gêneros. 
Todos têm o direito de amar e ser respeitado, independentemente de 
qualquer coisa.
Os atores são Ariel Goldemberg e Rita Pokk que inclusive já participaram do 
filme COLEGA  em 2013.
Para ver o vídeo clip acesse  
https://www.youtube.com/watch?v=j6VnQEY88JQ

Banda Malta lança Clip com participação 
especial de Marcos e Belutti



Segunda dia 06/02 recebemos nossos assistidos para mais um ano.
Já no novo refeitório reformado pela empresa Pepsico nossos assistidos 
foram recebidos com um belo café da manhã, muitos abraços e beijos de 
nossas professoras, funcionarias e médicos.
A emoção tomou conta de todos visto que para nós é como receber um 
filho de volta a uma viajem.
Foram todos divididos por idade e terapias para as salas de aulas, onde 
encontraram muitas novidades preparadas pela equipe de funcionários da 
instituição.
Conversando com alguns deles, vimos a alegria e satisfação deles na volta 
as atividades após as férias. Para muitos a APAE é como se fosse a casa 
deles, muitos deles o que comem, comem na APAE. O carinho que 
precisam também recebem aqui na instituição. Por isto para muitos a 
importância da volta.
Mas queremos lembrar que isto só é possível graças a ajuda que 
recebemos com doações e caso você ainda não seja um doador, é simples 
e fácil. Você pode doar pela conta de Luz ou pela conta de Agua e também 
pelo Imposto de renda. Na duvida pode entrar em contato no numero (31) 
3773-6584 ou acessar nosso site www.apaeonline.com

APAE Sete Lagoas da inicio as suas 
atividades em 2017



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Como já falamos do projeto tijolinho do bem, após a volta as aulas a 
produção retornou a todo vapor e deve estar nas lojas apartir de abril.
Assim você poderá adquirir uma suvenir feita pelas mãos dos assistidos da 
APAE Sete Lagoas para presentear ou enfeitar sua casa, clinica ou 
escritório.
Toda a renda é destinada a APAE Sete Lagoas

Fique Atento!
TIJOLINHO DO BEM VOLTA A PRODUÇÃO E 

DEVE ESTAR NAS LOJAS A PARTIR DE ABRIL



O combate ao Aedes Aegypti continua

Dengue, zika e chikungunya: os três vírus circulam ao mesmo tempo pelo 
Brasil, colocando em risco a saúde da população. O que essas doenças 
têm em comum? O mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti.

O verão, período com maior concentração de chuvas e sol, é a estação do 
ano em que os mosquitos encontram as condições ideais para se 
multiplicarem mais rápido, aumentando o risco de proliferação. Durante 
esse período, o ciclo de reprodução do mosquito é de apenas seis dias. 
Enquanto no inverno, chega a durar 12 dias.

O alerta é para redobrar os cuidados com os detalhes. Uma vez que, a 
melhor forma para evitar as doenças é combater o mosquito, através da 
eliminação dos criadouros nas casas, trabalho e áreas públicas. E essa é 
uma tarefa de todos!

Para entender mais sobre a dengue, zika e chikungunya, confira a 
entrevista com a Dra. Ivana Belmonte, chefe do Centro de Vigilância 
Ambiental da Secretaria Estadual da Saúde do Paraná.



Quais são as principais doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti?

Nós temos hoje, circulando no Brasil: dengue, zika, chikungunya. Mas, o 
mosquito Aedes aegypti também pode transmitir febre amarela urbana e 
alguns casos Mayaro foram detectados, que também é uma nova 
arbovirose.

Em relação aos sintomas, quais são as principais 
diferenças entre dengue, chikungunya e zika?

Chikungunya tem uma dor mais intensa do que a dengue e o zika vírus e, 
além da febre alta, traz uma dor articular muito grande.  O zika vírus traz 
um exantema, aquelas manchas vermelhas pelo corpo, que parecem com 
uma rubéola ou sarampo, que provocam coceira. Já a dengue traz uma 
febre alta. Existem também, as náuseas e os vômitos quando alguns 
desses casos se agravam, principalmente os de dengue. Então, nós 
orientamos a população para buscar ajuda médica o mais rápido possível, 
se tiver qualquer um desses sintomas: dor de cabeça, dor no corpo, dor 
muscular, dor nas articulações, vermelhidão no corpo, mal-estar, ânsia e/ou 
vômitos.

Até pouco tempo, falava-se que esse mosquito preferia 
água limpa para depositar seus ovos. Agora, sabe-se 
também que pode ser na água suja. Como é isso?

Ele gosta de água parada. Prefere água limpa, com certeza. Mas, se não 
tiver, ele vai depositar os ovos na água que encontrar. Lembrando que ele 
precisa de uma superfície para depositar os ovos. Por isso que o lixo 
jogado serve como essa superfície fixa. E, havendo acúmulo de água, vai 
haver a proliferação do vetor.



Quais são os riscos do vetor para as grávidas e recém-
nascidos?

É importante que a gestante faça, principalmente, a prevenção através da 
eliminação de qualquer criadouro que ela possa ter na sua residência. 
Depois, ela vai ter que fazer a sua proteção individual. Primeiramente, o 
uso de roupas de mangas longas e calças compridas, de preferência de 
cores claras, já que as cores escuras atraem insetos. Nas partes do corpo 
que ficarem expostas, é preciso utilizar os repelentes recomendados pelo 
Ministério da Saúde e pelo seu médico.

Por que o Brasil está perdendo esta guerra contra o Aedes 
aegypti?

Primeiro, por conta da nossa postura como cidadão, de não verificarmos a 
nossa residência semanalmente, o nosso entorno, os locais onde 
trabalhamos, vivemos e passamos. Não só fazer denúncias. Precisamos 
pensar no que nós podemos fazer para mudar essa situação.



Novo curso na Universidade da rede Apae:  
BRINQUEDOTECA E O DESENVOLVIMENTO 

DAS PCD 

As inscrições pode ser feitas no site http://cursos.uniapae.org.br/



Menos de dois anos depois de estrear nas passarelas, Madeline Stuart, 
uma modelo com síndrome de Down, lançou sua própria grife neste 
domingo, durante a Semana da Moda de Nova York, embora o desfile não 
fosse parte do calendário oficial. A modelo australiana, de 20 anos, 
desafiou as normas da indústria da moda com sua primeira aparição nas 
passarelas, em 2015, e alterou as percepções sobre as pessoas com 
síndrome de Down.

“Ela tem a última palavra em tudo, sabe o que quer, tem síndrome de 
Down e uma deficiência intelectual, mas realmente sabe o que quer afinal”, 
disse Roseanne Stuart, mãe de Madeline, diretora e colaboradora de 
design. Os objetos só serão vendidos via Internet.

O nome da coleção, 21 Reasons Why, é uma alusão à própria Stuart, que 
completa 21 anos em 2017, e ao cromossomo 21, envolvido na síndrome 
de Down. “Mamãe, eu, modelo”, foram as palavras que a agora manequim, 
que também sofre de problemas cardíacos, pronunciou há pouco mais de 
três anos. E o que algumas pessoas teriam encarado como uma história 
pitoresca, sua mãe levou a sério. Assim começou a luta para realizar o 
sonho da filha, que tem uma limitada capacidade de expressão oral.   

Fonte: El Pais e REUTERS

Exemplo de Superação: Madeline Stuart, a 
modelo com síndrome de Down, lança sua 

nova coleção
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