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Editorial
E se foi mais uma 
Semana Nacional Da 
Pessoa Com Deficiência 
Intelectual e Múltipla. 
Neste período todas as 
APAE se movimentaram , 
a população, 
funcionários, comercio, 
voluntários, em fim todos.
Emoções, sorrisos, 
lagrimas estão sempre 
presente nestes eventos. 
E realmente é de se 
emocionar, de sentir la no 
fundo da alma a vitoria de 
cada um dos assistidos 
da APAE.
Porem precisamos fazer 
desta semana, deste 
evento um movimento 
diário em nossos vidas. 
Pois somente assim 
estaremos cumprindo 
com o sentimento que 
tivemos em nosso 
interior, em nossos 
corações.
Seja sempre APAE!

José Arnaldo



Sábado do BEM
continua dando frutos

O maior evento da APAE Sete Lagoas realizado pela revista APAE
continua dando frutos após o evento. Conforme informado durante
o dia do evento, nas dependências do APAE Sete Lagoas, uma 
grande empresa multinacional se prepara para fazer seu papel de 
solidariedade na APAE.
E também, mais um fruto é duas camisas do Clube Atlético Mineiro
doadas pelo Grupo do Galo (Julio Cesar) que foram um dos 
participantes do pedágio. Estas camisas serão leiloadas pela
internet brevemente contendo assinatura de todos os jogadores
do Clube Atlético Mineiro.



A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, é 
uma semana de muita importância, pois, tratamos juntos com as famílias e 
sociedade, de assuntos relacionados a temas que levam a todos a reflexão 
e discussão. Neste ano o tema: “O Futuro se Faz com a Conscientização 
das Diferenças”. Como sempre, são temas que nos levam a busca para 
melhor enxergarmos as pessoas com deficiência como pessoas Iguais 
mesmo com as suas Diferenças. Temos todos os mesmos direitos de 
sermos felizes. Quem não é diferente do outro? Temos de ser Conscientes, 
Respeitando as diferenças, pois, mesmo dentro das nossas famílias temos 
nossas diferenças.   
 
Fraternal abraço.
 

Francisco Eugenio Barbosa Raposo
Presidente

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Veja como foi a Semana Nacional da Pessoa
com Deciência Intelectual e Múltipla em Sete Lagoas



Semana Nacional da Pessoa
com Deciência Intelectual e Múltipla

A APAE Sete Lagoas comemorou de 22 à 28 de agosto a 
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Esta comemoração contou com a maior passeata no centro da
cidade com os alunos, professores, voluntários e familiares. 
Além disso, foi realizado no Domingo dia 28, a tradicional feijoada 
encerrou as festividades. Durante a semana, tivemos outro
evento externo como a Apresentação de Alunos em escolas
públicas. Dentro da instituição tivemos palestras e um jantar.

Na passeata participaram as escolas: 
- Colégio Regina Pacis
- Escola Estadual Profª Elza Moreira Lopes
- Escola Estadual Prefeito Zico Paiva
- Faculdade Ciências da Vida









Empresas e funcionários na passeata da APAE
É com grande alegria que participamos de alguma forma
da passeata da APAE, é gratificante para nós pois em
cada olhar, em cada abraço sincero um sentido diferente.
A equipe Beco agradece por fazermos parte desta energia
que contagia todos.

Nós do Bazar Esporte destacamos a relevância 
do tema, “O Futuro se faz com a 
conscientização das Diferenças”, lembrando o 
quanto é importante conviver com as 
diferenças. É preciso compreender que somos 
todos diferentes, cada um com sua 
característica e especificidade.
“A diferença faz a cultura. A diferença faz a arte. 
A diferença faz a democracia. Diferença é outra 
coisa, absolutamente diferente da 
desigualdade. Não queremos desiguais, mas 
precisamos dos diferentes”. 

(Ana Maria Lunardi Padilha)

Sabemos que nossa luta é grande, mas que vale a pena,
pois lutamos com o coração e a cada dia vejo nestas

crianças o sorriso da vitória. A todos os meus parabéns.
Ana Paula

A Semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e 
múltipla, foi celebrada com muito empenho, carinho e alegria por 
todos os funcionários da APAE de Sete Lagoas, com diversas 
atividades voltadas para a pessoa com deficiência, seus 
familiares e comunidade setelagoana.
Todas as atividades tiveram como objetivo a valorização das 
diferenças e a conscientização de que a pessoa com deficiência 
é igual a todo ser humano, cheio de capacidades e 
potencialidades a serem desenvolvidas.

Jaqueline



Dentre a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
tivemos a Festa da Família, com rodadas de bingo, sorteio de brindes, 
música ao vivo e um jantar. Foi mais uma forma de mostrar o carinho e 
o respeito que os funcionários da APAE/SL têm pelos seu atendidos. A 
festa foi um sucesso e esperamos que no próximo ano seja ainda 
melhor.

Neide J. Silva
Assistente Social

Festa da Família



A palavra psicossomática é de origem grega: Psique (psico-alma) e soma 
(corpo). É um adoecimento com origem na alma e não exclusivamente do 
corpo. Explicitar sobre a psique não é uma tarefa fácil, mas de modo geral é 
tudo aquilo que perpassa nossas emoções, pensamentos e sentimentos. 
Podemos dizer então, que são doenças de fundo emocional, ou doenças da 
psique e podem aparecer no corpo como um dano físico, porém com 
causas psicológicas. Em um momento de estresse muito elevado, 
ansiedade intensa, ou até mesmo uma crise nervosa, o corpo pode reagir 
dando um sinal de alerta informando que algo não está indo muito bem.
Quando reprimimos nossas emoções, estas vão se acumulando de tal 
forma até nos machucarmos profundamente, sobrecarregando partes mais 
sensíveis do nosso corpo. Neste momento, o melhor a fazer é perceber os 
sinais, os sintomas, avaliar o que de fato está acontecendo, qual fase se 
está vivendo e procurar ajuda profissional. Uma consulta médica e exames 
laboratoriais são de extrema importância para melhor certificação dos 
acometimentos, mas se a psicossomática é um adoecimento da alma, 
buscar um profissional da psicologia pode ser o melhor caminho. O 
tratamento com este profissional será direcionado para a compreensão do 
EU em todo seu contexto, melhorando assim, a percepção e identificação 
do sintoma, bem como nortear uma nova forma de caminhar, sentir e viver.
É importante dizer que as doenças psicossomáticas vêm se agravando com 
a vida pós-moderna que de certa forma estamos “obrigados” a viver, 
deparamos diariamente com a pressão no trabalho, no trânsito, com 
relações efêmeras, com a competitividade profissional, com os excessos de 
compromissos e responsabilidades, não nos é permitido o erro, a indecisão, 
a tristeza a alienação. Temos que “dar conta”, temos que estar conectados, 
cronometrados e disponíveis, caso contrário teremos a sensação de 
estarmos à beira do caminho, sem ao menos perceber que estamos na 
borda, prestes a transbordar em um colapso.

O que são doenças psicossomáticas?

Por: Kelsylene Neter
Psicóloga



Já dizia o belíssimo texto de ParamanhansaYogananda:
“Muitas vezes...
O resfriado escorre quando o corpo não chora.
A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições.
O estômago arde quando a raiva não consegue sair.
O diabetes invade quando a solidão dói.
O corpo engorda quando a insatisfação aperta.
A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam.
A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável.
As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas.
O peito aperta quando o orgulho escraviza.
A pressão sobe quando o medo aprisiona.
As neuroses paralisam quando a “criança interna” tiraniza.
A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade.
O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar.

E as suas dores caladas? Como elas falam no seu corpo?
A doença psicossomática aparece de maneira lenta e silenciosa e ao 
menor sinal de somatização uma ajuda profissional é sempre bem vinda, 
pois há comprovações que corpo e alma estão interligados, quando um é 
afetado o outro também é, logo se faz mais que verdadeira a famosa 
frase: “Mente sã, corpo são”.
“somente cuidando da mente é que temos condições de manter a saúde”. 
Pensem nisso!
Grande abraço e até breve!

Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584



Aguarde na próxima edição

Você vai saber o significado desta foto
E vai se emocionar



Seja mais um
a participar conosco

do Natal do BEM



A VIDA NOVAMENTE EM PERIGO
 
Há pouco mais de 10 anos, um grupo pró-aborto brasileiro, em sua eterna 
busca pela total legalização da prática abortiva no Brasil, ajuizou pedido no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para a legalização do aborto de bebês 
com anencefalia. Somente em 30 abril de 2013, após longas e conturbadas 
discussões no STF, o aborto de bebês com anencefalia foi legalizado, 
passando a ser permitido no Brasil. Dessa forma, a partir daquela data, 
mulheres grávidas com bebês anencéfalospoderiam optar pelo aborto sem 
cometer qualquer crime previsto em lei. Infelizmente, foi uma profunda 
derrota ao movimento pró-vida.
 
Passados três anos daquela decisão que legalizou o aborto de bebês com 
anencefalia, já neste ano de 2016, o mesmo grupo pró-aborto ajuizou outra 
ação no STF, agora pedindo a legalização do aborto nos casos de bebês 
com MICROCEFALIA. Não satisfeitos com o pedido de 2013, que foi a 
legalização do aborto em casos de anencefalia, o movimento pró-aborto 
tenta novamente ampliar os casos permitidos de aborto, embasados em 
fundamentos dos mais desprezíveis.
 
Nesta nova ação, o movimento pró-aborto alega que o Estado não agiu de 
forma eficaz para combater o mosquito aedes aegypti, transmissor do vírus 
zika, um dos causadores da microcefalia em bebês. Assim, apenas com 
esse fundamento e em consequência da ineficiência estatal no combate ao 
vírus transmissor do zika, causador da microcefalia, o movimento pró-
aborto quer legalizar o aborto de bebês com esta deficiência. Alegando o 
descontrole dos casos de microcefalia em decorrência da epidemia de zika, 
o movimento pró-aborto quer legalizar mais esta modalidade de aborto, de 
modo que as mães grávidas possam escolher pelo aborto de seus filhos 
com esta "deficiência".
 
De forma indigna, os abortistas utilizam o fato social da epidemia de zika, 
que pode ter ocorrido por diversos motivos, para tentar legalizar o aborto 
em casos de microcefalia. Em outras palavras, tentam curar a doença do 
paciente matando o paciente, para que a doença não mais exista. É a 
mesma lógica que estão utilizando para este novo pedido de legalização do 
aborto: matar os bebês com microcefalia para se reduzir os casos de 
microcefalia. 
 
É tão incoerente a lógica abortista que, ao invés de simplesmente exigir do 
poder público que atue eficazmente no combate ao mosquito aedes 
aegypti, eles preferiram utilizar o aborto como meio para diminuir os casos 
de microcefalia. É revoltante!



 
O movimento pró-aborto, utilizando o argumento de "direitos reprodutivos 
das mulheres", "direito à saúde", "proteção à infância", "direito à integridade 
física e psicológica", "direito à proteção das pessoas com deficiência", faz 
tudo ao contrário do que promete proteger. Vejam só. 
 
Como se pode falar em direito à saúde e proteção à infância, se o que eles 
querem é matar bebês com microcefalia? Da mesma forma, como se pode 
falar em direito à integridade física e proteção das pessoas com deficiência 
se estão justamente desejando assassinar, ainda no ventre materno, bebês 
com deficiência, com microcefalia?
 
A microcefalia, como já determinaram diversos estudos científicos, não é 
doença grave o suficiente para inviabilizar o nascimento do bebê com vida. 
Muitos bebês nascidos com microcefalia conseguem se desenvolver física 
e psiquicamente dentro dos parâmetros normais para a convivência social, 
muitos deles estudando, trabalhando, casando, interagindo naturalmente 
com a sociedade. A microcefalia não pode ser um novo motivo para se 
assassinar bebês em gestação, sem lhes dar a chance de viverem e 
provarem que a doença (microcefalia) não os incapacitou completamente 
para a vida.
 
Neste momento em que a ação para legalizar o aborto em casos de 
microcefalia está prestes a ser julgada no STF, seu envolvimento, apoio e 
divulgação dessas informações é importantíssimo para mobilizarmos a 
sociedade brasileira contra mais esse atentado à vida humana. 
 
A vida novamente corre perigo, e se aprovado o aborto de bebês com 
microcefalia, nada impede que o mesmo movimento pró-aborto tente 
ampliar o aborto para outros casos de deficiência nos bebês, como a 
síndrome de down, por exemplo.
 
A luta está apenas começando. Precisamos do seu apoio nesta batalha.
 
Junte-se a nós!
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