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Foi um grande sucesso mais um ano a apresentação dos alunos do Projeto APAE Cultural no Teatro Vitória, em duas apresentações: para
os pais e público. Com casa cheia, este grande espetáculo, que conta com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio das empresas
Burigotto e Faurecia, marcou o encerramento das atividades na Escola João Ometto em 2011. Veja os detalhes na página 6.
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Participamos da Feira de Educação
Especial de Limeira

Como é bom poder começar um ano novo trazendo
boas notícias e comemorando o sucesso do que passou. 2011 foi um ano especial para a APAE Limeira.
Um ano bastante produtivo, onde pudemos firmar
parcerias sólidas e que resultaram em um aumento
em nossa capacidade de atender e investimentos em
qualidade de nossos programas.
Podemos ressaltar a parceria com o Ministério da Cultura e empresas como Faurecia e Burigoto que proporcionaram belas apresentações do Projeto APAE
Cultural, como o espetáculo a Casa de Brinquedos,
sucesso de público no Teatro Vitória no último mês de
novembro.
E muitas foram as iniciativas junto a iniciativa privada e também comunidade que nos ajudam a escrever
esta história de conquistas e bons resultados.
Terminamos o ano atendendo mais de 650 pessoas
com algum tipo de deficiência mensalmente. São pessoas que freqüentam a entidade todos os dias, mas
conseguimos ainda prestar outros tipos de atendimento a dezenas de famílias que necessitam de orientação, triagem ou serviços como os exames do pezinho
feitos pela APAE.
Enfim, gostaria de, neste primeiro
APAE em Notícias do Ano, parabenizar a todos que fizeram parte destas
conquistas de 2011 e convidar nossos colaboradores, alunos, suas famílias e toda comunidade a estarem
conosco também em 2012, fazendo
ainda mais e melhor!

Presidente
Ângelo José Percebon
Vice- Presidente
Edmur de Barros Pinho
1º Diretor Secretário
Luis Carlos Marquesin
2º Diretor Secretário
Carlos Evandro Refosco
1º Diretor Financeiro
Benedito Aparecido Patrício
2º Diretor Financeiro
Osmar de Paula Jr.

Na segunda quinzena de dezembro a Prefeitura de Limeira, por intermédio da Secretaria de Educação, promoveu a Feira de Educação Especial, realizada no Centro de Formação do Professor e com duração de três.
O Evento, que é parte integrante do projeto de inclusão
“Mãos de Afeto”, contou com a exposição de materiais
de acessibilidade, apresentações de projetos e instituições que atendem pessoas com deficiência, oficinas
de braile e libras, apresentações culturais, além de diversas palestras que abordam o tema inclusão.
A fanfarra da APAE, que tem apoio do Ministério da
Cultura e patrocínio de Burigoto e Faurecia, fez a abertura do evento com mais uma brilhante apresentação
e aplaudida em pé pelos participantes profissionais da
educação e da saúde, pais de pessoas com deficiência
e membros da comunidade em geral.
A APAE Limeira também esteve representada por Elisabete Giusti – Fonoaudióloga, Drª em Lingüística – USP

– Coordenadora do Programa Centro de Apoio e Diagnóstico – APAE Limeira. Elisabete falou sobre a falta
de conhecimento sobre a dislexia: um desafio a ser
superado.
A coordenadora elogiou a iniciativa lembrando que todas as ações que visem à inclusão e discussão de novas tecnologias e conhecimentos para esta área, são
relevantes.
A coordenadora de Educação Especial da Secretaria
Municipal da Educação, Mariluz Altino Barreto, apresentou resultados positivos sobre o projeto “Mãos de
Afeto” que atende as pessoas com deficiência de todas as faixas etárias, do Ensino Infantil à Educação de
Jovens e Adultos na rede pública. “Em 2005, antes do
projeto se iniciar, tínhamos 25 alunos incluídos. Hoje
são 592 pessoas com deficiência atendidas pela Secretaria Municipal da Educação”, explicou.

Fanfarra da APAE abriu evento da Prefeitura

Integrantes da Fanfarra em frente ao Centro do Formação do Professor

Participantes da Feira

Projeto da Secretaria de Educação
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Entendendo a Deficiência Intelectual
Elisabete Giusti é coordenadora do programa de
Prevenção da APAE Limeira e irá nos guiar neste
artigo que tem a principal intenção de tirar dúvidas sobre a Deficiência Intelectual e acima de
tudo, entendê-la. De forma prática Elisabete diz
que no dia a dia, a pessoa com Deficiência Intelectual tem dificuldade para aprender, entender e
realizar atividades comuns para as outras pessoas. Muitas vezes, essa pessoa se comporta
como se tivesse menos idade do que realmente
tem.
Um dos desafios no diagnóstico é estabelecer
claramente a origem ou identificar a causa da
Deficiência. “Em cerca de 40% dos casos não
é possível determinar exatamente qual a causa.
No entanto, sabe-se que existem fatores de risco

que podem levar à Deficiência e estes fatores são
multifatoriais, compostos de quatro categorias:
biomédicos, sociais, comportamentais e educacionais”, explica.
Os fatores podem ser descritos de acordo com
o momento de ocorrência, como: pré-natais (durante a gestação), perinatal (no momento do parto) e pós-natais (após o nascimento).
Entre os inúmeros fatores que podem causar a
deficiência intelectual, destacam-se alterações
cromossômicas e gênicas, desordens do desenvolvimento embrionário ou outros distúrbios estruturais e funcionais que reduzem a capacidade
do cérebro. A Síndrome de Down é a mais freqüente entre as anomalias genéticas que causam
DI (1 a cada 600 bebês nascidos vivos).

Deficiência Intelectual é a mesma coisa que doença mental?
Não! Muitas pessoas confundem, mas são coisas
bem diferentes. Doença mental é uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por um Médico Psiquiatra, com uso de medicamentos específicos para cada
situação.
A Deficiência Intelectual é uma doença?
Não, não é uma doença, é uma limitação. Mas pode
ser causada por uma doença, assim como por acidentes, condições sócio-econômicas desfavoráveis
que levam à privação de estímulos, desnutrição, por
fatores orgânicos, hereditários e por fatores genéticos. Como não é uma doença, não pode ser contraída por meio de contágio.

plinar especializada no diagnóstico da Deficiência Intelectual (Programa Centro de Apoio
Diagnóstico). Uma mãe ou responsável pela
Elisabete Giusti
criança pode, mediante uma queixa, solicitar
uma avaliação na APAE. Não há necessidade de encaminhamento médico. Programa Centro de
Apoio Diagnóstico: cad@apaelimeira.org.br / 3404
15 69 (Assistente Social Vagna).
A pessoa com Deficiência pode ter uma vida normal?
Sim. A pessoa com Deficiência Intelectual tem os
mesmos sentimentos que qualquer indivíduo possui.
Portanto, devemos dar oportunidade a essa pessoa
para realizar todas as atividades que achar interessante e auxiliá-la no que for possível e no que for preciso.

Quais as dificuldades que uma pessoa com Deficiência Intelectual pode apresentar?
Muitas, entre elas, bebês podem apresentar atraso no
desenvolvimento, por exemplo, demorar para sustentar a cabeça (o normal é conseguir até 3/4 meses);
demorar para andar e para falar (o normal é começar
a andar e a falar por volta de 1 ano, 1 ano e 2 meses);
dificuldades de compreensão, de aprendizagem na
escola, de relacionamento, entre outras.

A Deficiência Intelectual tem cura?
Não. Não tem cura. A pessoa com Deficiência Intelectual sempre terá uma limitação no funcionamento
intelectual e adaptativo. Mas, é extremamente importante destacar que, com os apoios personalizados apropriados durante um determinado período, o
funcionamento cotidiano da vida da pessoa, em geral
melhora.

Se uma mãe ou algum familiar suspeitar que seu
filho (a) tem Deficiência, o que é preciso fazer para
conseguir uma avaliação diagnóstica na entidade?
A APAE de Limeira conta com uma equipe interdisci-

É possível prevenir a Deficiência Intelectual?
Sim, é possível prevení-la. Cerca de 30 a 40% dos
casos de Deficiência poderiam ter sido evitados, com
medidas preventivas.

Referências Bibliográficas Consultadas
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais. Texto Revisado. DSM-IV-TR. Artmed, 2003.
Retardo Mental: definição, classificação e sistemas de apoio. 10ª. Edição. Artmed, 2006.
Revista de Deficiência Intelectual. Ano I. Número 1.
Julho/Dezembro 2011. APAE de São Paulo, SP.
Site APAE-SP: www.apaesp.org.br
American Association on Intellectual and Developmental Disabilities: www.aamr.org

Com confraternizações, funcionários e alunos se despedem de 2011
Foi no dia 23 de dezembro a confraternização dos
funcionários da APAE Limeira. A comemoração
aconteceu durante um almoço especialmente preparado para celebrar, entre amigos, um ano muito
especial, repleto de eventos e atividades que melhoraram ainda mais o atendimento prestado pela

Entidade.
Bom papo, música e dança marcaram a festa que
contou também com a presença do Presidente
Ângelo Percebon e diretores da APAE.
Para os alunos, a festa teve Papai Noel e distribuição de presentes.

Porque Natal sem presentes, não é Natal. Mais
um ano foi possível contar com a comunidade pra
isso, por intermédio do trabalho das voluntárias
que durante o ano todo, trabalha para arrecadar
dinheiro para a compra dos brinquedos. E em
nome de todos os alunos, nosso agradecimento!

Parceria com Gráfica Santa Rita na confecção de cartões natalinos premiou alunos da escola
Uma iniciativa do proprietário da Gráfica Santa Rita,
Valdir Soares de Souza, movimentou alunos da Escola da APAE. O desafio proposto aos alunos era
desenvolver desenhos que iriam ser impressos em
cartões de boas festas aos clientes da gráfica. Seis
desenhos foram selecionados entre todos os participantes e foram confeccionadas 150 unidades de
cada um. O resultado foi o encantamento de quem
recebeu, disse Karoline de Souza Morikawa, secretária da Gráfica Santa Rita e que acompanhou todo

Alunos da Escola ganharam kits com doces

este trabalho. “Nós recebemos e-mails e ligações
agradecendo aos cartões. Nossos clientes adoraram!”.
Os cartões ganharam um valor ainda mais especial
com a parceria feita junto à entidade, que começou
na hora em que cada um dos alunos, desenvolveu
seu desenho e no dia em que os vencedores foram
anunciados. Valdir e Karoline foram pessoalmente à
APAE para entregar aos alunos que tiveram os de-

Alunos que tiveram os cartões impressos

senhos escolhidos a premiação de R$100,00. No
entanto, todos os que participaram também receberam R$ 20,00. E todos os alunos da Entidade, nos
três períodos, receberam kits com doces.
O melhor é que a parceria de sucesso será aprimorada agora em 2012, garante karoline. “ Nós fomos
muito bem recebidos na APAE, estamos encantados
com a Entidade e com certeza, vamos aprimorar
este trabalho juntos neste ano”, disse.

Todos os participantes foram premiados pela Gráfica

Passeio pelo Hopi Hari e balada no Hard Chopp animam
turma do Centro Profissionalizante
Mais um ano, os alunos do CPC- Centro Profissionalizante e de Convivência
puderam contar com a parceria junto ao
Hard Chopp e no dia 13 de dezembro
foi realizada a festa de encerramento do

Grupo animado

ano. Participaram cerca de 80 alunos
das etapas de Iniciação e Qualificação
para o Trabalho.
Produzidos para uma verdadeira balada,

Banda Kalu In Tramite

os alunos e nem os professores ficaram
parados. Ao som de DJ e participação
voluntária da banda Kalu In Trâmite a
animação durou a noite toda e só teve

refresco na hora de saborear do delicioso sorvete oferecido pela sorveteria
Spumoni. E vamos aos melhores momentos da festa!

Balada no Hard Chopp

Diversão no Hopi Hari
E alunos do CPC também participaram
do Dia Especial do Hopi Hari, dia este,
destinado a utilização do parque de forma gratuita por pessoas com algum

Dia Especial no Hopi Hare

tipo de necessidade especial.
balho. Além da diversão garantida junto rear de um delicioso lanche oferecido
Fizemos parte desta grande confrater- a todos os brinquedos e locais encan- pelos parceiros COVABRA e restaurante
nização com 90 usuários das etapas tados do parque, ainda pudemos sabo- Recanto do Bego.Valeu!
de Iniciação e Qualificação para o Tra-

SUPERAÇÃO E ENCANTAMENTO NO ESPETÁCULO DE FIM DE ANO DA APAE
“O quarto de brinquedos” reuniu mais de 250 alunos em duas apresentações lotadas
O Espetáculo “O quarto de brinquedos”
foi aplaudido em pé por um público que
lotou o Teatro Vitória nos dois dias de
apresentações para conferir todo o talento dos mais de 250 alunos da APAE
Limeira no teatro, dança e música.
Com apoio do Ministério da Cultura e
patrocínio das empresas Burigotto e

Faurecia, o Descobrindo Talentos chegou ao ano 10 esbanjando criatividade e
perfeição. Anualmente, este espetáculo
é preparado para marcar o encerramento do ano letivo na Escola de Educação
Especial João Ometto, um presente aos
pais dos alunos, que tem conseguido
mais do que isso. Pelo terceiro ano con-

secutivo foi preciso abrir um novo dia de
apresentação para o público.
Encantamento e emoção marcaram o
público nesta comédia que alertou a
todos para a importância das brincadeiras. Divididos em várias cenas, os
alunos passaram pelos contos de fadas,
jogos de vídeo game, futebol, bonecas,

pipas e até xadrez.
Com roteiro de Daniel Faria e Denise Guimarães, professores do Projeto APAE
Cultural, e textos adaptados de Mario
Quintana, o que se viu foi mais uma
grande apresentação que reuniu talento,
superação, humor e momentos emocionantes para os convidados.

Após treinamento, APAE Limeira conta com Brigada de Incêndio
A Brigada de Incêndio é basicamente um grupo
organizado de pessoas que são especialmente
capacitadas para que possam atuar dentro de um
local, na prevenção, abandono e combate a um
princípio de incêndio, e que também estejam aptas a prestar os primeiros socorros a possíveis
vítimas.
Durante dois dias (08 e 09 de setembro), a equipe
da APAE Limeira, composta por 29 colaboradores
foi treinada por Herculano Tadeu Ortiz, da empresa
MedNet nesta formação de brigadistas. Foram 16

• Abilio Pedro Indústria e Comércio - Calcário
Cruzeiro
• Academia Marcelo Tenis
• Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de
Alimentos
• Associação Limeirense de Basquete - Alb
• Atacadão Distribuição Com. e Ind. Ltda.
• Aversa Automóveis Ltda.
• Báltico Automóveis Ltda.
• Batistella Revestimentos Ltda - Cerâmica Batistella.
• Blue Pex Security Solution.
• Burigotto S/A Ind. e Com.
• C&A Modas.
• Carlton Plaza Hotel Limeira.
• Ccs Tecnologia e Serviços Ltda.
• Clic Interativa Soluções em Internet Ltda.
• Colégio da Vinci.
• Colégio São Francisco.
• Comercial Delta Ponto Certo Ltda. - Supermercados Sempre Vale.
• Comercial Varejista Brasileira Ltda.  - Covabra.

• Companhia Da Alegria.
• Concessionária De Rodovias Do Interior Paulista S.A. Intervias.
• Coperfil Indústria e Comércio Ltda.
• Debcred Sistema de Gestão Ltda.
• Degan & Ferraz.
• Döhler America Latina.
• Dutra Acessórios Ltda.
• Editora Jornalista Ágape Ltda. - Revista Expressão Regional.
• Eletrizante Catai & Catai Ltda.
• Elring Klinger do Brasil Ltda.
• Empresa de Transportes Covre Ltda - Covre Transporte e
Logística
• Enxuto Supermercados Ltda.
• Escola de Educação Infantil Vira Mundo.
• Faurecia Emissions Control Technologies Limeira Ltda.
• Fidus Escritório Contábil Ltda.
• Fioreta Eletrodomésticos Ltda.
• Fischer S.A. Comércio Indústria e Agricultura.
• Folhamatic Tecnologia em Sistemas.
• Forty Construções e Engenharia Ltda.

horas de capacitação teórica e prática no treinamento que é também requisito indispensável para
que seja aprovado o auto de vistoria do Corpo de
Bombeiros, com periodicidade anual e como determina o Decreto Estadual 46.076/2001.
A criação deste grupo é de extrema importância
visto que as pessoas que precisam ser retiradas
do ambiente na eventual ocorrência de fogo, no
caso da APAE, podem estar com dificuldades
de locomoção, colaboram para aumentar a dificuldade de evacuação do recinto, explicou o pa-

• Fundação Lusenrique Quintal de Radiofusão Educativa.
• Galle Indústria e Comércio de Bijouterias Ltda. Galle Flolheados
• Gazeta de Limeira Ltda.
• Gf Autopeças Ind. e Com. Ltda.
• Graferro Reciclagem Ltda.
• Grupo Graal Castelo.
• Hospital Veterinário Limeira.
• I Tabelião de Notas e Protestos de Limeira - Cartório de Notas Breno Luis Roland.
• Iochpe Maxion S.A. Fumagalli Automotive Whells.
• Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira.
• Jeans House.
• Jornal de Limeira.
• Landa Engenharia e Construções Ltda.
• Licav Ind. e Com. Ltda.
• Lume Cerâmica Ltda.
• Magazine Luiza S.A.
• Máquinas Furlan Ltda.
• Mastra Ind. e Com. Ltda.

lestrante. Por este motivo, o treinamento foi mais
direcionado e reforçado.
Apto a atuar nestas situações, o grupo aprendeu
ainda que mais importante que combater um incêndio, é preveni-lo, por meio de atividades que
visam evitar o surgimento do mesmo, possibilitam sua extinção e reduzem seus efeitos antes da
chegada do Corpo de Bombeiros.
À equipe, parabéns pelo empenho e dedicação
em mais este desafio que garante segurança aos
usuários e toda nossa Entidade.

• Mc Botion Construtora Ltda.
• MD Papéis Ltda.
• Medical - Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira.
• Net Limeira Teleinformática Ltda.
• Newton Indústria e Comércio Ltda.
• Novorumo Transportes Ltda.
• Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora de Limeira.
• Omega Automação Consultoria e Representação Comercial Ltda.
• Pauliplastic Ind. e Com. Ltda.
• Peralta Com. e Ind. Ltda. - Paulistão Supermercados.
• Placar Ind. e Com. de Plásticos Ltda.
• Posto Qualas Ltda.
• Pralana Ind. e Com. Ltda.
• Promed Medicina do Trabalho.
• Puras do Brasil S.A.
• Rádio Educadora de Limeira Ltda.
• Rádio Estereosom de Limeira Ltda.
• Rádio Independência de Cordeirópolis Ltda. - 104 FM
• RB Produções Ltda.

• Real Limeira Ind. e Com. de Artefatos de Metais Ltda.
• Rede Família de Televisão.
• Revista REC Resenha Esporte Clube.
• Roque Imóveis Ltda.
• Sanesan Indústria Mecânica Ltda.
• São Martinho S.A. - Usina Iracema.
• SGS ICS Certificadora Ltda.
• Sistema Jornal de Rádio e TV.
• Solano’s Buffet.
• S S B Energia Renovável Ltda.
• Stampline Metais Estampados Ltda.
• TAZ Educacional Ltda - Colégio Tarsila do
Amaral.
• TRW Automotive Ltda.
• Ubirajara Gomes de Melo Advogados Associados.
• Unigrés Cerâmica Ltda.
• Viação Limeirense Ltda.
• Wahler Metalúrgica Ltda.
• Walmart Brasil Ltda.
• Winner Comércio e Representações.
• Zoo Med Veterinária.  

Zagueiro do Palmeiras
O zagueiro do Palmeiras Mauricio Ramos passou uma
tarde junto dos alunos da APAE Limeira em dezembro.
Maurício bateu papo com todos, também jogou bola
com os alunos, deu autógrafos e sorteou um calção do
Palmeiras e uma bola. O jogador é de Piracicaba e contou aos usuários que seu primeiro clube foi o XV de Piracicaba, em 2003, passando depois pela Inter de Limeira,
São Caetano e agora, o Palmeiras, time que confessou
ser torcedor. “Acho muito importante estar perto de Entidades da minha região, ver a alegria destas crianças é
muito bom, ainda mais perto do Natal”, disse Maurício.

Seletiva de Basquete

Participamos da seletiva de basquete feminino, com
objetivo de conseguir vaga para as Olimpíadas Estaduais das APAES em 2012. A equipe formada por Grace
Roque, Erica Cristina, Deice Colen,Thainá Alves,Luana
Gobbi, Ana Paula Oliveira, Yohana e Cristilene foi a 1ª
equipe a representar a nossa entidade em uma modalidade coletiva feminina. Ficamos com o 3º lugar, não
suficiente para a vaga, mas a APAE Limeira obteve um
dos maiores números de participantes nas Olimpíadas
de 2012, com oito atletas do futsal classificados e um
do tênis de mesa.

Visita Lions

A APAE recebeu no fim do ano uma visita muito especial do
Lions Clube Limeira Norte que foi acompanhada pela diretoria da Entidade e nosso gerente geral Fernando Matos. Integrantes da comitiva conheceram as instalações da APAE,
conversaram e brincaram com as crianças. Passaram pela
escola e Centro Profissionalizante e de Convivência, conhecendo o trabalho dos alunos que presentearam o casal presidente com artesanato. E antes de ir embora, uma foto em
frente ao pavilhão construído com apoio do Lions na época
quem que a Entidade foi fundada.

Formatura Vira Mundo

Mais uma escola confiou sua festa de formatura à equipe
que trabalha no Buffet da APAE Limeira e organiza eventos
com maestria. A Escola Vira Mundo trouxe seus alunos, pais
e convidados para celebrar este momento especial de seus
alunos com um jantar especialmente preparado para a escola, que deu também uma prova de sua responsabilidade
social, uma vez que a iniciativa de seus diretores em fazer
o evento conosco, gera renda e ajuda a Entidade a melhorar
seu atendimento junto aos mais de 600 usuários. Faça sua
festa também aqui, ligando para 3404-1569.

Fogo de Chão

O último Fogo de Chão de 2011 foi um dos mais animados com presença de mais de 500 pessoas que
prestigiaram este delicioso churrasco, especialidade de
nossos colaboradores, e também, momentos de muita diversão, com sorteio de brindes e boa música. O
prefeito Silvio Felix prestigiou a festa e acompanhou o
momento em que uma família inteira, principalmente as
crianças, comemoraram a sorte de poder levar pra casa
este quadriciclo, doado por nossa parceira, a empresa
Burigotto. Em 2012 tem muito mais, fique atento as datas e reserve seu convite.

vencedores que levaram pra casa o quadriciclo.

