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EDITORIAL

Continuamos 
sofrendo o 
descaso dos 
governos 
estadual e 
federal com 
verbas 
atrasadas.
Sofrimento para 
assistidos, 
funcionários e 
voluntários que 
lutam 
bravamente para 
poder manter a 
APAE de pé.
Seja o que for, 
seja o que 
acontecer jamais 
abandonaremos 
a APAE. 
Contamos com a 
população.



ENCONTRO SOBRE O “SUAS” REFORÇA 
RECONHECIMENTO DO TRABALHO DAS 
APAES

O Encontro Técnico para Qualificação das Relações Institucionais nas 
Ofertas do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) terminou quarta-
feira (24/02), depois de dois dias de intensa programação. A 
coordenadora de Assistência Social da Federação Nacional das Apaes, 
Marilena Abdore, usou a palavra em nome de todas as Apaes do Brasil, 
para agradecer a organização do evento e destacou que “só trabalhando 
juntos vamos construir uma mudança ainda mais qualificada”. No dia 
anterior, a presidente da Fenapaes, Aracy Maria da Silva Lêdo, participou 
da mesa de abertura, que teve a participação da ministra do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Tereza Campello.

A programação do dia começou com um painel sobre o SUAS e as 
parcerias com organizações da sociedade civil para a prestação de 
serviços socioassistenciais, abordando o cadastro nacional de entidades 
de assistência social, a certificação de entidades beneficentes de 
assistência social (Lei Nº 12.101/2009) e a nova lei de fomento e 
colaboração (13.019/2014). Ao final, o MDS disponibilizou uma cartilha, 
por meio eletrônico, destinada às entidades de assistência social, com os 
passos para a certificação (CEBAS),  O término do Encontro foi marcado 
por uma reunião técnica de avaliação preliminar e desdobramentos. 
Ficou a certeza de que as entidades privadas, como Apae e Pestalozzi, 
são fundamentais na parceria com o MDS para reforçar a oferta e a 
qualidade dos serviços socioassistenciais, inclusive às crianças vítimas 
de microcefalia e suas famílias, cujos casos têm aumentado nos últimos 
meses.

No dia anterior, após o fim das atividades do Encontro, Aracy e Marilena 
fizeram um tour em Brasília com os assistentes sociais que vieram das 
Apaes de todos estados para participar do Encontro. Em seguida, todos 
participaram de uma reunião na sede da Fenapaes.



Maioria no Brasil é contra legalizar 
aborto para grávida com zika

Pesquisa de opinião indica que 58% da população é contra exceção na 
lei.
Levantamento do Instituto Datafolha sugere que medo do vírus é grande.
Uma pesquisa de opinião indica que a maior parte dos brasileiros é contra 
a abertura de uma exceção para os casos de gestantes infectadas com 
zika na lei que proíbe o aborto no Brasil.
Segundo o instituto Datafolha, que realizou um levantamento com 2.768 
entrevistas entre 24 e 25 de fevereiro, 58% dos consultados se manifestou 
contra a possibilidade de aborto para grávidas com zika, com 32% 
favoráveis (os 10% restantes não opinaram).

As informações foram publicadas na edição desta segunda-feira (29) do 
jornal 

"Folha de S.Paulo".

A pesquisa, com 2% de margem de erro, indica que o vírus da zika -- 
principal 
suspeito pelo aumento nos casos de microcefalia no país -- ainda causa 
muito 
receio. Entre as pessoas entrevistadas, 58% declararam ter "muito medo" 
de contrair o patógeno.
Em casos nos quais a microcefalia do feto é confirmada, a reprovação ao 
aborto diminui, mas também continua em maioria (51% contra 39%). 
Quando
contabilizadas apenas as mulheres entrevistadas, a reprovação é ainda 
maior
(57% contra 33%).

Fonte: O globo



Momento de amor que só a APAE proporciona

A transformação destas crianças é acima de tudo um ato de amor e 
dedicação de Pais, Voluntários e profissionais da APAE-Sete Lagoas.



Venha conhecer e participar do Clube de 
Mães da APAE - Sete Lagoas

Venha conhecer e participar do Clube de Mães da APAE - Sete 
Lagoas

O clube de Mães da APAE -Sete Lagoas é composto por mães voluntarias 
de assistidos, mães voluntárias, psicólogos, assistente social e 
especialista em voluntariado.
Ele funciona exclusivamente no sistema voluntariado ou seja só participa 
voluntários, ninguém é obrigado a participar.
O Clube trabalha dando apoio uma as outras, as novatas, criando e 
desenvolvendo produtos para vendas na APAE como pano de prato, 
toalhas, forros e muito mais além de trabalharem com reciclagem.



Art-Pel  Uma escola oficina dentro da APAE

A Art-Pel começa este ano com novidades. Com a coordenação de Ana 
Paula Cecilio que é coordenadora de oficinas da Apae  Art-Pel promete 
novidades este ano.
Teremos também além da fabricação de sacolas como já é do 
conhecimento do publico novidades em impressão.
Com impressão em sacolas plásticas, blusas e outros  utensílios além de 
uma maquina de sublimação que devera chegar em breve, visto que faz 
parte de um projeto.
Além da Art-Pel  a oficina Recicl’art também terá novidades como 
mosaicos de azulejos em bancos, moveis em geral, bandejas e etc.
A Art-Pel  estará também promovendo a Oficina Itinerante que buscara 
mostrar a população os trabalhos feitos pelos assistidos da APAE e junto 
com artistas locais promover a arte.



Não perca! Dias 13 e 14 de Maio
Bazar mmartan em benefício da APAE

Local: APAE - Sete Lagoas



Receita do Bolo de Cenoura
Ingredientes:

Massa:

� 1/2 xícara (chá) de óleo
� 3 cenouras médias raladas
� 4 ovos
� 2 xícaras (chá) de açúcar
� 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
� 1 colher (sopa) de fermento em pó Dr. Oetker

Cobertura:

� 1 colher (sopa) de manteiga
� 3 colheres (sopa) de chocolate em pó Dr. Oetker
� 1 xícara (chá) de açúcar

Modo de fazer:
Massa:

1. No liquidificador, bata primeiro a cenoura com os ovos e o óleo
2. Acrescente o açúcar e bata por mais 5 minutos.
3. Em uma tigela ou na batedeira, adicione o restante dos ingredientes 
misturando tudo, menos o fermento
4. Acrescente o fermento e misture lentamente com uma colher
5. Asse em forno preaquecido (180° C) por 40 minutos

Cobertura:

1. Misture todos os ingredientes, leve ao fogo e misture até obter uma 
consistência cremosa
2. Despeje a calda por cima do bolo
Informações Adicionais
� Se o seu liquidificador for potente, o bolo todo pode ser feito nele. Você 
poderá seguir ao vídeo ou a receita escrita, o resultado sairá perfeito dos 2 
modos. Utilize cerca de 250 g de cenoura para o bolo não solar. Se desejar 
uma cobertura mais leve, adicione 5 colheres de leite.



Sábado do BEM já tem data!
Com todos os representantes dos grupos que apoiaram o sábado do 
Bem em 2015 e com mais gente nova aconteceu no ultimo sábado dia 
27/02/2016 a primeira reunião nas dependências da APAE-Sete Lagoas.
Como conversado e acertado o próximo sábado do Bem (Pedágio em 
Prol da APAE) acontecera dia 09/07/2016 e desta vez os participantes 
prometem ocupar todos os sinais da cidade.
Os brindes ainda não foram decididos porem este ano teremos  mais 
novidades inclusive com apresentações artísticas que será uma 
novidade em Sete lagoas.
O horário será de 8hs as 13hs com o encerramento na APAE.





Mensagem
Nunca permita que alguém corte suas 

asas, estreite seus horizontes e tire as 

estrelas do teu céu. Nunca deixe seus 

medos serem maiores que a tua vontade 

de voar. O valor da vida está nos sonhos 

que lutamos para conquistar.



Para ajudar a APAE ligue: 

(31) 3773-6584

COMEÇA AGORA EM MARÇO A PRODUÇÃO 
DO TIJOLINHO DO BEM

Com toda a população na espera do lançamento do Tijolinho do bem os 
alunos da APAE - Sete Lagoas começaram a produção agora em março 
e terão a supervisão da coordenadora de oficinas da APAE , Ana Paula 
Cecilio
O objetivo é começar as vendas no inicio de maio, os Tijolinhos do Bem 
estarão a venda em lojas, na APAE e nas mãos de voluntários e 
funcionários da APAE- Sete Lagoas.
Cada tijolinho terá a marca APAE e ainda um certificado de originalidade 
o qual sera entregue junto com o mesmo.
A meta é alcançar uma venda de 2.000 unidades até agosto de 2016.
Toda a renda será revertida para reforma dos prédios e construção da 
Loja da Apae - Sete Lagoas



Noite do BEM já tem data marcada!
Acontecerá em 23/09 a partir das 22hs o local ainda a ser definido devera 
mesmo ser no Iporanga Clube, no centro da cidade.
Com a apresentação de duas bandas entre elas a Banda Scarpas a noite 
promete reviver os anos 60-70-80 com muito glamour.
Os ingressos darão direito a entrada,  tira gosto, jantar e bebidas e um 
café da manhã.
O evento é uma realização do setor de telemarketing da APAE - Sete 
Lagoas com o apoio de todos os(as) voluntários(as) e profissionais da 
APAE e da Revista APAE
Será com certeza uma noite de gala em Sete Lagoas que terá sua renda 
totalmente destinada a APAE.



Tabela de Vacina
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