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Formando mais uma turma!

O Dia «D» !



A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Sete 
Lagoas recebeu, segunda-feira (15), mais de uma tonelada de 
alimentos arrecadados a partir do Aulão Especial do Programa 
Mexa-se. Os ingressos para o evento, realizado no último sábado 
(13) com a participação da ex-dançarina do É o Tchan, Sheila 
Carvalho, foram trocados por 1 kg de alimento não perecível. A 
preseça da artista conseguiu assegurar o sucesso da ação, 
promovida pela Prefeitura de Sete Lagoas no Parque Náutico da 
Boa Vista.  
 
O secretário Municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Cooperselta, o 
coordenador do Mexa-se, Wagner Cardoso, e funcionários e 
apoiadores da secretaria zeram a entrega das doações na sede da 
instituição.
COM SETELAGOAS NOTÍCIAS

Aulão Especial do Mexa-se arrecada mais
de uma tonelada de alimentos para a APAE
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Adquira já a sua Agenda 2017
da APAE de Sete Lagoas

Vendas na APAE



Em audiência pública realizada na noite dessa quinta-feira (27), a 
Câmara Municipal recebeu o corpo diretivo da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) para dar esclarecimento sobre a 
situação nanceira da instituição. No encontro, solicitado pelo 
presidente da Câmara, Claúdio Nacif, o Caramelo (PRB), o diretor 
nanceiro Janio Santos, voluntário da entidade, revelou um décit 
mensal de R$ 28 mil.
 
Os vereadores constataram que a ameaça de a instituição fechar as 
portas é real, diante da crise que ela atravessa. De acordo com o 
presidente da Apae, José Luís Tomé, os servidores estão com o 13° 
salário atrasado e apenas 50% dos vencimentos de fevereiro foram 
quitados.
 
De acordo com a planilha de custos apresentada na reunião, 
apenas três fontes garantem os R$ 134 mil arrecadados pela Apae 
de Sete Lagoas todos os meses, enquanto as despesas do mesmo 
período chegam a R$ 162 mil. Só a folha de pagamento de R$ 96 
mil é superior à maior fonte de receita, que são os R$ 95 mil 
arrecadados por meio do convênio com o Sistema Único de Saúde 
(SUS). “A gente está para parar devagarzinho”, decretou o diretor 
nanceiro.
POR SETE LAGOAS NOTICIAS

Em audiência pública APAE
apresenta suas dificuldades



O dia "D" de solidariedade foi comemorado sábado dia 06/05 na 
praça tiradestes e contou coma participação do CEMEI São Vicente 
de Paulo, Toca de Assis e a ASVOG além da APAE sete Lagoas que 
foi representada por sua banda, fazendo o maior sucesso na 
apresentação ao publico presente.
O evento teve a iniciativa do CEMEI

O Dia «D»



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Comissão de Finanças dá parecer favorável à reserva de vagas 
para pessoas com Síndrome de Down em concursos públicos. 
Projeto de Lei foi apreciado na manhã desta segunda-feira (15) e 
teve voto favorável de forma unânime

A reserva de, no mínimo, 2% das vagas em concursos públicos 
municipais para pessoas com Síndrome de Down, como dispõe o 
Projeto de Lei (PL) 076/2017, teve parecer favorável da Comissão 
de Finanças, Orçamento, Obras e Administração Pública (CFO) da 
Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

O projeto teve voto favorável de todos os membros da comissão 
durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira (15).

E o parecer também será favorável da matéria na Comissão de 
Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa (CCJ), 
onde ainda será votada.

Lei prevê vagas no serviço público
para pessoas com Síndrome de Down



A intenção é beneciar este público que precisa seguir tratamentos 
diferenciados e atenção maior do poder público.

Um projeto de Lei que tramita na Assembleia Legislativa do Mato 
Grosso do Sul defende a vacinação de pessoas com deciência física 
ou mental, assim como os idosos, nas suas respectivas residências, 
em função das diculdades de locomoção e mobilidade reduzida 
deste público.
A intenção é beneciar este público que precisa seguir tratamentos 
diferenciados e atenção maior do poder público. “Com esse 
método preventivo, pessoas idosas e portadoras de deciências 
física ou mental serão beneciadas, pois elas cam impossibilitadas 
de ir aos locais de vacinação”.
A autora alega que a saúde é obrigação do Estado, e que cabe a 
ele garantir os direitos de todos, principalmente aqueles que 
possuem mais diculdades e tem sua locomoção reduzida. “A 
acessibilidade deve estar presente nos locais públicos e os serviços 
de saúde”.
Ela também justica que a vacinação é um método preventivo 
ecaz para se evitar diversas doenças, no entanto as difíceis 
situações enfrentadas pelas pessoas idosas e decientes físicos têm 
dicultado o acesso do público aos serviços do SUS (Sistema Único 
de Saúde).
O projeto segue para as comissões permanentes da Assembleia, 
para depois ser votado em plenário pelos deputados estaduais. 
Caso seja aprovado, ainda passa pelo crivo do governador, que 
pode vetar ou sancionar a proposta.

Com APAE Brasil

Bons exemplos a serem seguidos: pessoas com
deficiência e idosos poderão ser vacinados em casa



Com um design moderno e de fácil compreensão, a página do 
maior evento do Movimento Apaeano traz informações sobre a 
programação, inscrições, pagamentos, envios dos trabalhos, 
hospedagem, contatos, etc. 

A partir do dia 15 de junho serão abertas as inscrições e os prazos 
para pagamento. Não deixe para a última hora! Programe-se.

O evento acontecerá no Centro de Convenções de Natal, no Rio 
Grande do Norte, nos dias 8, 9 e 10 de novembro e terá capacidade 
para 3.500 pessoas. A expectativa é que a procura seja grande.

Acesse por meio deste endereço o site ocial do evento: 
http://congresso.apaebrasil.org.br/

26º Congresso Nacional das APAE’s



Escola de Pais Estratégias para Defesa de Direitos formou dia 26/05/2017 
mais uma turma.
Contando com a presença de representantes da secretaria de Educação , 
Presidente do conselho dos direitos da Pessoa com Deficiência Tereza 
Gaspar , do secretário de assistência social Paulo França e diversas 
outras aotoridades a equipe da assistência social da APAE Sete Lagoas 
brilhou durante um ano em que comandou a Escola de Pais sobe o 
comando da assistente social Josy de Araújo Gonçalves.
 
No evento de formatura tivemos ainda como oradora a aluna Liliane 
Gomes Paulo França e discursando em nome da instituição a diretora 
Angela Mafra.
 
Para terminar a assistente social Josy de Araújo Gonçalves recebeu uma 
linda homenagem das formandas que agora estão mais preparadas para 
continuar seu caminho.
 
Agora a nova escola terá o nome de Escola de Família que agregara mais  
e mais.
 
A Escola de Pais que tem como objetivo capacitar as famílias das pessoas 
com deficiência acerca de seus direitos, possibilitando maior exercício de 
cidadania, ministrada pela Assistente Social Josy de Araújo Gonçalves em 
sua segunda edição após mais um ano de execução, formou sua segunda 
turma com 13 formandos

Formando mais uma turma!



Ajude doando através
da sua conta da CEMIG
Ligue: (31) 3773-6584
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