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ENCONTRO COM A FAMÍLIA APAEANA

Ama cavalos? 
Então nos ajude!
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EDITORIAL

Esta chegando o 
Sábado do Bem 
e junto novos 
parceiros, novos 
voluntários.
Traga sua turma 
para o Sábado 
do Bem e junte-
se à aqueles que 
colocam acima 
de tudo o 
voluntariado, o 
amor ao próximo 
e a boa vontade.

Esta semana 
mais uma grande 
escola se juntos  
a nós no Sábado 
do Bem.

Seja bem vindo 
SOS Educação 
Profissional 



APAE Sete Lagoas recebeu a visita do Ilmo Sr. Tenente 
Coronel Reinan da Policia Militar de MG

Sendo a PMMG parceiros da APAE Sete Lagoas da CINOTERAPIA o Ilmo 
Sr. Tenente Coronel Reinan visitou a instituição como cortesia e foi 
recebido pelo Presidente da Instituição o Sr. francisco Raposo que 
apresentou a ele a instituição e ainda viram juntos na Clinica um vídeo 
sobre a Cinoterapia produzido pela APAE.





Empregar pessoas com deficiência é critério de desempate em 
licitações públicas

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, com o objetivo de assegurar e promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Apesar 
de ter sido publicada em 2015, a lei somente entrou em vigor em janeiro 
deste ano.
A norma alterou diversos regulamentos, entre os quais o procedimento de 
aquisições públicas, dando uma nova leitura para o critério de desempate 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que agora determina o 
favorecimento das empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
De acordo com o advogado e professor de Direito Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I – até 200 empregados……….. 2%;

II – de 201 a 500………………… 3%;

III – de 501 a 1.000……………… 4%;

IV – de 1.001 em diante. ……….. 5%.

Tratamento favorecido é constitucional
O professor esclarece que o novo dispositivo também estabelece que as 
empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inc. II do § 5º do art. 3º da Lei nº 
13.146/2015 deverão cumprir, durante todo o período de execução do 
contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 
previstas na legislação.



Trabalhando com Recursos e Projetos
Ela é a representante da APAE Sete Lagoas no Conselho da Criança e 
Adolescente  e no Conselho da Comunidade.
Além dessas atribuições, ela auxília a diretoria executiva junto a 
organização de documentos que compões a secretaria Institucional.
Ultimamente vem trabalhando pesado no esclarecimento aos empresários 
e a sociedade sobre a relevância da  destinação do imposto de renda para 
o financiamento de importantes projetos para a APAE/SL. 
Esta é Denize Carvalho.

Uma amiga e funcionária da APAE



Sou uma pessoa privilegiada em ter que falar em nome da 
Diretoria Executiva e dos Conselhos Administrativo e 
Fiscal, do nosso Amigo e Companheiro, sr. Marcelo 
Gandini, pois, tive a grande honra em poder estar ao seu 
lado fazendo parte da diretoria da Apae de Sete Lagoas 
como Voluntários, parte em um período como Diretor de 
Patrimônio e atualmente como Presidente.
O que tenho de falar sobre este grande homem, é 
simplesmente agradecê-lo por ter nos ensinado  sobre o 
que é Amar ao próximo. Ele com sua simplicidade, 
seriedade, honestidade e disposição a serviço da Apae de 
Sete Lagoas a mais de 20 anos, nos mostrou o espírito de 
um pai que faz parte de uma Associação, de participação, 
de comprometimento, onde todos somos importantes para 
o bem de várias famílias.
Sr. Marcelo durante todo o tempo foi um homem leal e 
comprometido com a causa das Apaes. Aprendemos muito 
com ele, com seu jeito simples, alegre, amigo de todos e 
principalmente o que é ser um Pai e esposo, dedicado, 
tolerante, paciente e amigo.
Perdemos a presença  de um grande amigo, mas temos a 
certeza que ele de onde estiver,  vai interceder junto ao 
nosso Pai Supremo,  para que possamos continuar  
recebendo forças em nossa caminhada junto a Apae de 
Sete Lagoas para sempre fazermos o melhor para a 
família Apaeana.
Obrigado senhor Marcelo Gandini, por todos estes mais de 
20 anos dedicados a família Apaeana de Sete Lagoas. 
Obrigado pelo seu jeito sincero e leal durante todos estes 
anos juntos em nossa gestão. Que Deus o tenha!
 

Francisco Eugenio Barbosa Raposo – Presidente 2014/2016
Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas



Tudo pela família Apaeana
Aconteceu dia 15/04 as 9hs na APAE Sete Lagoas mais um encontro com a 
família em um culto ecumênico.

Este ano o tema foi : Espiritualidade onde se buscou reforçar  o vinculo 
com a família. Os organizadores, Elizandra, Divana, Sergio.Ana, Cristiana, 
Renata e Mariana prepararam um grande evento. Com a presença maciça 
dos familiares e funcionários. 
Tivemos alem de apresentações de musicas a leitura de salmos e para 
finalizar a presença do Pastor Hudson, do espirita Luiz Fernando Maciel e 
do Padre Wilsom.

Tudo terminou com uma confraternização em um arroz de forno com 
refresco.



A equoterapia precisa de um projeto de irrigação para baixar a poeira e 
da cobertura do redondel para que em épocas de chuvas este tratamento 
tão especial não pare.
Com nove anos na rede APAE a responsável pela equoterapia é Sabrina 
Bruno Silva, ela é especialista em fisioterapia neorologica, traumatologia 
ortopedica, fisioterapia respiratória( em andamento)  e neurociência em 
equoterapia

Para ajudar é facil basta entrar em contato com a APAE Sete Lagoas e 
falar com Denize.

Você que ama cavalos pode ajudar



Fazendo o diferente
Alunos da APAE Sete Lagoas em aula de musica com o professor Rafa e 
de computação com a professora Wanda



APAE nas escolas
Mais uma vez a APAE Sete lagoas foi convidada especial a participar de 
um evento estudantil no colégio Caetano.

A APAE esteve presente com alunos e professoras que levaram um pouco 
do que hoje é feito na APAE Sete Lagoas.



A APAE de Sete Lagoas em Curvelo
Aconteceu no mês de abril na cidade de curvelo o III Fórum regional das 
APAEs de Auto-Gestão e defensores, estiveram presentes representando a 
cidade de sete lagoas professoras, os dois auto defensores da APAE Sete 
Lagoas e seu presidente Francisco Raposo



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

Mensagem
Para pensar

"Você não pode ensinar nada a um 
homem, pode apenas ajudá-lo a 

encontrar a resposta dentro dele 
mesmo." 

Galileu Galilei

Gráfica

Comunicação

Marketing

dib7solucoes@gmail.com

(31) 4113-0177
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