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Novo projeto permite contato com animais e com o meio ambiente por meio de várias atividades e auxiliam os alunos
nas interações sociais e em outras situações direcionadas para o bem estar. Nesta edição, você também vai conhecer
um pouco mais sobre a cachorra Ameli, que faz parte do projeto APAE Rural, e tem feito sucesso entre os atendidos .
Mais detalhes desse novo projeto que já vem colhendo resultados positivos, você acompanha na página 4.
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O ano de 2012 continua a todo vapor na APAE
Limeira e nesta edição você conhecerá um pouco
mais sobre as ações e atividades da entidade. O
projeto APAE Rural, em parceria com o CMDCA,
chega para propiciar aos nossos usuários maior
interação com o meio ambiente e contribuir para
valorização de suas habilidades, promovendo
assim, uma melhora na qualidade de vida e uma
diferente proposta de inserção no mercado de trabalho. O Projeto Fênix, já em seu terceiro ano, tem
novidades para 2012: mais alunos serão atendidos; terão atividades três vezes na semana, e não
mais duas; e terão uma nova oficina de serigrafia,
realizando silk em tecido e papel. No mês de fevereiro, o Tele Doações da APAE Limeira completou
15 anos, e é graças a essa equipe competente
e determinada que convida empresas e toda a
comunidade de Limeira para se unir à entidade,
que conseguimos dar continuação aos nossos
projetos.
Agradecemos a todos que, de
alguma forma, contribuem para
quea APAE permaneça crescendo com o desenvolvimento de
nossos projetos. Boa leitura!
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APAE realiza mais uma edição do Fogo de Chão
A sede da APAE foi palco de mais uma edição
do Fogo de Chão, realizado no dia 14 de abril.
O evento começou em 2008, e desde então, a
costela bovina, assada inteira em espetos no
chão, se tornou uma especialidade da entidade
e tradição na cidade.
Neste dia, mais de 600 pessoas passaram pela
APAE para saborear 300 quilos de carne preparados com muito carinho por uma equipe da
entidade, especializada em preparar esse tipo de
churrasco. Junto com a costela, um delicioso
jantar acompanhou a alegria e descontração das
famílias que estiveram no evento.
Além da farta gastronomia, os presentes puderam participar de sorteios de prêmios, doados
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por comerciantes da cidade. Mais uma vez, a
parceira Burigotto colaborou com a doação de
um quadriciclo no valor de dois mil reais, que foi
disputado até o último instante.
O presidente da APAE Limeira, Angelo Percebon,
agradeceu a participação de todos e ressaltou
da importância de eventos como este. “Toda a
renda arrecada será revertida em melhorias nas
instalações e atendimentos dos mais de 700
usuários da APAE. Agradecemos a todos que,
mais uma vez, contribuíram para a continuação
de um trabalho sério e responsável. Faço ainda
um convite para todos estarem presentes na segunda edição do evento, que será realizada no
segundo semestre”.
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Tele doações comemora 15 anos

O dia 03 de fevereiro teve significado especial para todas as pessoas envolvidas em um trabalho que acaba
de completar 15 anos dentro da APAE Limeira: o tele
doações.
Um almoço especial no restaurante Rei dos Pampas
reuniu a equipe que trabalha determinada e incansavelmente todos os dias, com o propósito de convidar
empresas e comunidade de Limeira para que se unam
à APAE com doações. A arrecadação ajuda a manter
um atendimento de excelência para 700 pessoas com
algum tipo de deficiência intelectual.
Jane Arrivabene foi uma das homenageadas no almoço. Há 29 anos contribuindo com a APAE na área de
cobrança, ela viu o departamento nascer. “Cresci ven-

do meu pai e minha mãe trabalharem para conseguir
colaboradores para a entidade. Hoje essa é a minha
profissão com muito orgulho”, disse ela.
Angelita Oliveira, Ronaldo Ceccarelli e Silvana Cadori
estão à frente desse time. Eles não se cansam de defender uma causa nobre e tão importante às famílias
atendidas pela APAE. Por causa desse trabalho que
elas encontram todo suporte em atendimento, educação, inclusão e a melhor opção para seus filhos.
“Quando iniciamos este trabalho há um ano, a APAE
atendia 150 crianças. Hoje, são 700 e temos orgulho
de poder estar presente nessa evolução”, disse Angelita. “Temos operadoras, como a Irene, com 14 anos
de departamento, que chora pela causa. Ela, e todas

as meninas, não se sentem pedindo esmola, como
muita gente pode pensar. Elas têm como motivação
cada uma de nossas crianças”, lembrou.
Na equipe são dez operadoras e oito mensageiros
que, ao longo destes anos, foram os responsáveis
por um cadastro de mais de 15 mil doadores ativos.
Uma equipe que não se cansa e não desiste diante de
um trabalho difícil que, muitas vezes, tem o não como
resposta, mas que sabe fazer com que a sociedade
entenda como é valiosa a sua contribuição.
Os 15 anos foram comemorados com muita emoção, homenagens e é claro, parabéns, bolo e votos
renovados para outros tantos anos que ainda serão
comemorados.

APAE Rural - Novo projeto proporciona aos alunos terapia com animais e contato com a natureza

O mês de fevereiro deste ano foi especial para os
alunos da APAE. A entidade inovou seus atendimentos com a criação do Projeto APAE Rural, aprovado
e financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) de Limeira.
O novo trabalho atenderá até o mês de dezembro,
todos os alunos do Centro Profissionalizante e de
Convivência (CPC) através da Terapia Assistida por
Animais (TAA), que está dividida em duas frentes:
utilização de cães na sede da entidade e contato com
os animais do sítio da APAE.
O contato com os cães cria uma atmosfera tranquilizadora e funciona como facilitador para as ações
dos terapeutas, promovendo ganhos que seriam
mais difíceis de serem obtidos em uma intervenção

convencional. Por outro lado, os animais do sítio,
que não são convencionais no dia a dia dos alunos,
geram uma situação de aprendizagem única, onde é
possível acariciar coelhos, escovar um cavalo, alimentar um porquinho com as mãos, além de outras
atividades elaboradas dentro de uma parceria entre
as áreas de fisioterapia e psicologia.
A terapia ainda auxilia na redução do estresse, no
combate a depressão, na aprendizagem de regras,
nas interações sociais, na correção de posturas, no
incentivo à prática de exercícios e muitas outras situações direcionadas para o bem estar dos alunos.
Estar próximo dos bichos proporciona um repertório
vasto o suficiente para o desenvolvimento de atendimentos interdisciplinares com todos os profissio-

nais do CPC. “O APAE Rural traz para a entidade uma
nova visão sobre a interação com a natureza e com
os animais e, tanto os alunos quanto os colaboradores, são beneficiados, aumentando nossa expectativa com os resultados positivos que estão sendo
colhidos”, acredita o psicólogo do projeto, Samuel
Gachet.
Além da TAA o projeto também beneficia os usuários
por meio das oficinas de reciclagem e do contato
com as plantas e com a terra “As atividades pedagógicas, terapêuticas e de qualificação ainda complementam os valores básicos para que estes usuários
possam ser inseridos no mercado de trabalho”, finaliza a coordenadora do Centro Profissionalizante e de
Convivência –CPC, Ana Paula Marini.

Cachorra Ameli ganha destaque no projeto
Uma integrante inusitada do APAE Rural tem feito sucesso entre os participantes do projeto. A
cachorra Ameli, da raça Golden Retriever, já conquistou muitos fãs. “Ela passou por um processo de dessensibilização e foi treinada para não
se assustar com barulhos ou outras reações que
os usuários possam ter durante o atendimento,

além disso, os cães dessa raça já são muito
dóceis”, conta Samuel Gachet. Até agora, não
teve quem não gostou desse animal afetuoso e
adestrado. Segundo o psicólogo, até os atendidos que têm dificuldade em tocar outras pessoas, conseguem manter contato com o animal,
mostrando progressos.

Parceria com SENAC Limeira reforça inclusão de usuários da APAE no mercado de trabalho
O Senac Limeira começou a oferecer a partir deste ano,
o curso de especialização para deficientes intelectuais, em
parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais). O objetivo é tornar o deficiente capaz de trabalhar em equipe.
O projeto nasceu no Senac de Bebedouro em 2009 e tem
como proposta ser expandido para todo o estado de São
Paulo.
Em Limeira, o PET (Projeto de Educação pro Trabalho)
Trampolim, deu início à primeira turma dia 27 de fevereiro com uma classe de aproximadamente 20 alunos, com
idade a partir de 14 anos, que foram escolhidos por terem
capacidade de efetuar atividades sozinhos e por serem
responsáveis. Os alunos não precisam ser alfabetizados e
aprendem por forma de letramento, que utiliza de ícones

universais, como proibido fumar, como método de ensino.
O curso tem duração de 11 meses de segunda a sexta-feira.
Durante o curso, o aluno aprende sobre desenvolvimento
pessoal, desenvolvimento humano, atitude empreendedora,
atendimento ao cliente e rotinas e processos organizacionais. Ao término do curso, todos passam por processo seletivo e um deles é contratado para trabalhar na instituição.
Para comportar o curso, o Senac fez uma preparação com
sua equipe de docentes e funcionários em São Paulo para
receber o público deficiente. A aceitação de outros alunos
do Senac tem sido boa. Para o coordenador dos PETs, Fernando Oliveira Porto, o essencial no relacionamento com
os deficientes é a paciência, repetir sempre que necessário
e não falar muitas coisas ao mesmo tempo. “Não é difícil
tratar com deficientes intelectuais, eles não têm diferença

das outras pessoas, o objetivo é incluí-los na sociedade”,
explica Fernando.
Os alunos têm gostado do curso e pensado no futuro emprego. Usuária da APAE há quatro anos e meio, Sidneia
Rosa da Silva já trabalhou na farmácia da Santa Casa e sonha fazer faculdade, mas ainda tem dúvidas de qual área
quer seguir. “Quando eu acabar o curso, quero ser secretária, mas tenho vontade de fazer Direito ou Massoterapia”,
conta.
O PET Trampolim tem trazido benefícios aos deficientes
assistidos. Segundo a coordenadora Ana Paula Marini, o
comportamento dos alunos tem melhorado a cada dia. “Os
alunos têm mostrado uma mudança de postura e comportamento durante os dias na APAE, isso tem interferido para
melhorar a autoestima”, diz ela.

Projeto Fênix comemora três anos e traz novidades para 2012
No CPC- Centro Profissionalizante e de Convivência- a
maioria dos usuários pertence à faixa etária dos 14 aos
18 anos. Considerando a deficiência intelectual, o amadurecimento social e emocional acontece tardiamente, e isso
acarreta em dificuldades na aceitação de regras. Aliado a
isso, a condição psicossocial de alguns adolescentes pode
deixá-los expostos a situações de riscos. Com o objetivo
de deixar esses alunos fora das ruas e mantê-los por mais
tempo na entidade, há três anos o Projeto Fênix disponibiliza atividades que resgatam a autoestima desses adolescentes e os preparam para o mercado de trabalho.
Para este ano, além de atividades como capoeira, música, teatro, arte de rua, atividades físicas, o projeto também

oferecerá uma oficina de serigrafia, onde os alunos realizarão silk em tecido e papel, e terão como primeira atividade,
confeccionar o uniforme do próprio projeto.
As novidades continuam: os atendimentos não serão mais
apenas para os alunos do CPC, mas também para os alunos da escola e do Projeto Inclusão. As atividades, que
eram realizadas duas vezes por semana, passam a ser três
vezes. O Projeto Fênix só tem o que comemorar com os
resultados. “Até agora, percebemos uma melhora comportamental dos alunos e ainda, a inclusão de seis meninos
no mercado de trabalho com sucesso”, analisa a pedagoga do Centro Profissionalizante e de Convivência, Mariana
Redondano.

Ajinomoto doa empilhadeiras para projeto de recuperação de pallets

A recuperação de pallets, que hoje é feita em um sítio que
a APAE Limeira mantém na zona rural da cidade, faz parte de um projeto criado com a intenção de ser mais uma
atividade para os alunos. No entanto, conquistou credibilidade dentro e fora da Instituição e se transformou em um
braço na captação de recursos financeiros para contribuir
com as despesas e é, acima de tudo, uma alternativa para
empresas, priorizando o meio ambiente. “Ao mesmo tempo em que este projeto ajuda os usuários na capacitação
profissional, também une compromisso social e ambiental,
já que nada é jogado no meio ambiente. Até a sobra da

madeira que utilizamos nas reformas vai para outra empresa parceira da APAE, para reaproveitamento e destino
correto do material”, observou o gerente geral da entidade,
Fernando Matos.
E o ano de 2012 começou com mais uma conquista a esse
trabalho que cresce a passos largos. A empresa Ajinomoto, grande parceira da APAE Limeira, fez a doação de duas
empilhadeiras, que irão contribuir muito com o crescimento e qualidade das operações deste serviço realizado pelos
colaboradores envolvidos no projeto. Fernando lembra que
a Entidade já está há mais de cinco anos com a reciclagem dos pallets. “Além de darmos treinamento aos nossos
assistidos, conseguiremos mais recursos para melhorar
ainda mais o atendimento de nossos usuários”, disse.
A Ajinomoto já é parceira da APAE há muito tempo e está
envolvida em várias atividades com a entidade. “A Ajinomoto sempre colabora com a APAE, com a doação de

mobiliários, equipamentos e instalação da nossa sala de
informática, contratação de nossos usuários, fornecimento
de suco para todos os nossos usuários, doação de pallets e agora, esta grande doação das duas empilhadeiras.
Agradecemos muito a Ajinomoto e sua diretoria em Limeira
por isso”, acrescenta Fernando. E essa parceria da empresa com a entidade se tornou recíproca ao longo dos anos.
“Hoje, além de contribuirmos com a APAE, também temos
vários colaboradores que vieram da entidade. Nos orgulhamos do esforço de cada um em nossa fábrica, e temos
grande apoio da equipe da APAE em mantermos essas
pessoas bem e motivadas, se sentindo útil na sociedade”,
relata Ademir de Matos, responsável pelo RH da empresa.
As empresas que quiserem colaborar com o projeto são
muito bem-vindas. Basta procurar a entidade e conhecer
melhor esse trabalho.
O telefone de contato é o (19) 3404-1569.

Parceiros em Destaque
Qual a visão da empresa sobre os trabalhos realizados pela APAE?
Temos mantido o contato com a administração da APAE em função deste projeto,
mas já sabíamos da seriedade da entidade há bastante tempo. Acreditamos que a
incapacidade está na cabeça das pessoas. A APAE sabe desenvolver seus alunos e
busca seriamente oportunidades para que eles estejam inseridos no cotidiano, seja
familiar, profissional ou educacional.

A Döhler é parceira da APAE desde novembro de 2011. Começou com a doação
mensal de 200 paletes de madeira, e desde março, o fornecimento dobrou: são 400
unidades por mês. Esta coluna é dedicada para conhecer melhor essa parceria de
sucesso! Conversamos com a Gislaine Xavier dos Santos, do departamento de Recursos Humanos.
Como se sente em ajudar a entidade?
Para a empresa é uma oportunidade de estabelecer uma parceria saudável e ao mesmo tempo apoiar uma das entidades mais sérias de nossa cidade. Não é caridade.
É o aproveitamento do potencial que a entidade dispõe através de seus projetos laborais.

Como trabalha o lado social da empresa?
Acreditamos que a Responsabilidade Social começa em “casa”. Por isso temos um
grande compromisso de estimular e promover o ambiente de trabalho agradável e
prazeroso para nossos colaboradores. Achamos importante valorizar a “prata” da
casa e também valorizar as famílias que dão o apoio constante para que possamos
levar o dia-a-dia de uma forma mais segura. Mas buscamos também oportunidades
de contribuir com entidades, principalmente as da cidade, pois sabemos da responsabilidade não só da empresa, mas das pessoas que trabalham na Dohler, em oferecer recursos, estrutura e boa vontade. Neste sentido, estimulamos a participação
de nossos colaboradores em projetos sociais em que a empresa esteja envolvida ou
na comunidade em que eles moram. É uma maneira de ajudar as pessoas a se sentirem importantes, úteis, solidárias. Isso faz bem para o ambiente e faz bem para o
indivíduo também. Hoje, nossos projetos estão voltados à educação, inclusão social,
criança e adolescente, esporte e meio ambiente.

Atletas da APAE Limeira representarão o Brasil
em evento esportivo em Portugal
As atletas Monica Zanetti Pereira e Nicole Grazielli Ribas Olichescki terão uma missão muito especial em maio: elas farão
parte da delegação brasileira no 2.º Campeonato Mundial de
Atletismo para Atletas com Síndrome de Down, que acontecerá entre os dias 15 e 21 de maio na Ilha de Açores, em
Portugal.
O evento reunirá 17 delegações compostas por 167 atletas.
Além do Brasil, participam África do Sul, Camarões, Costa
Rica, Estónia, Finlândia, Gana, Grã-Bretanha, Itália, Macau,
México, Nigéria, República Dominicana, Turquemenistão, Turquia, Venezuela e Portugal. “Em 2011, fizemos a inscrição de
Nicole para participar do primeiro evento realizado no México.
Desde então, passamos a receber informação sobre o campeonato pela IAADS (International Athletic Association for Personal With Down Syndrome) e vimos a importância de eventos
como esse, inclusive, a APAE integrou o campeonato em seu
calendário esportivo, considerando uma forma de inclusão

social e visibilidade das atletas treinadas em nossa instituição”, explica a professora Maura Bosqueiro Marabesi. As meninas disputarão as provas de 800 e 1500 metros de Marcha
Atlética; Arremesso de peso e Triátlon (salto em distância,
arremesso de peso e corrida de 100 metros). O treinamento
está sendo realizado desde o ano passado e, atualmente, a
professora Maura é a responsável pelos dois treinos semanais
das nossas atletas, e as acompanhará na competição.
“Agradecemos a todos da APAE, que de alguma forma contribuíram para esse acontecimento, e ao nosso parceiro Beto’s
Recuperadora de Veículos, que patrocinará os uniformes das alunas. Boa
sorte às nossas atletas!”,
finaliza a coordenadora do
Centro Profissionalizante
e de Convivência, Ana
Paula Marini.

Novidade
Os banheiros masculino e feminino
dos alunos da APAE passaram por
reformas recentemente. Com isso,
o espaço foi ampliado e adaptado,
proporcionando maior acesso aos
usuários. “A reforma era necessária
porque os antigos banheiros não
estavam adequados e investimos
em melhor acessibilidade”, explica o gerente administrativo, Dirceu Belançon . As obras custaram
aproximadamente 20 mil reais e foram realizadas pela própria APAE,
por meio de doações de parceiros
e colaboradores.

• 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.

• 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.

• 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.  

APAE promove 7ª SIPAT

VII SIPAT

Palestra sobre primeiros socorros

Durante os dias 13 e 17 de fevereiro, por intermédio dos
membros da CIPA, a APAE Limeira promoveu a sétima
edição da SIPAT. O tema da primeira palestra foi Primeiros
Socorros, que fez um alerta a todos os participantes sobre
situações cotidianas que podem oferecer algum risco, seja
no trabalho ou em casa.

Brindes foram sorteados aos participantes

A efetiva participação dos colaboradores foi mais uma vez
o ponto forte da abertura e de todo esse evento tradicional
na Entidade, e levado a sério pelos profissionais, que sabem a importância dos conhecimentos que são passados,
com objetivo de conscientizar sobre a saúde e segurança,
além de prevenir acidentes.

Fanfarra da APAE se apresenta
na abertura da ALJOIAS

O gerente geral da Entidade, Fernando Matos, agradeceu a
presença de todos e lembrou-se do empenho dos membros da CIPA, que há mais de um mês trabalham para organizar as atividades da semana, que discutiu temas como
EPI’s e Combate à Incêndio, Ergonomia e Bem Estar, Câncer de Mama e DST.

Bazar MMARTAN
No dia 31 de março, na sede da APAE, aconteceu o Bazar Solidário
MMartan. Esse foi o primeiro evento que marcou o início de uma
nova parceria entre as lojas MMartan de Limeira e Rio Claro e a
entidade. Produtos de cama, mesa e banho foram vendidos com
50% de desconto e parte do total arrecadado será revertida para a
APAE. “Acredito que a parceria com a instituição é, na verdade, uma
troca, porque as lojas também acabam ganhando com a contribuição social”, relata a gerente comercial da MMartan, Mirela Martini.

Mais uma vez a fanfarra da APAE foi convidada a participar de
mais uma edição da ALJOIAS, maior feira do setor de jóias folheadas da América Latina. No dia 13 de março, os alunos que
participam do Projeto APAE Cultural, com apoio do Ministério
da Cultura e patrocínio da Burigotto e Faurecia, deram um show
musical aos visitantes e autoridades presentes. A APAE agradece aos organizadores da feira por permitir que nossos alunos
façam parte desse importante evento.

Os perigos do álcool na gestação

Sempre Vale faz doações de
ovos de páscoa
Como ocorre há anos, o supermercado Sempre Vale doou aproximadamente 400 ovos de chocolate para serem entregues aos
usuários da APAE. As nossas crianças adoraram a doação e comemoraram a Páscoa mais felizes. A entidade agradece ao Sempre
Vale, especialmente ao seu diretor Euclides Pezzi, que é um grande
parceiro da entidade.

Acontece entre os dias 29 e 31 de maio, a quinta edição da Campanha de Alerta sobre os Perigos das Bebidas Alcoólicas na Gestação. “Infelizmente, ainda é grande o número de gestantes que
consomem algum tipo de bebida alcóolica durante a gravidez. O
álcool pode afetar o desenvolvimento do feto e causar dentre os
inúmeros problemas, a Deficiência Intelectual”, lembra a coordenadora do Centro de Ações Preventivas da APAE, Elisabete Giusti. O
evento englobará em sua programação treinamento aos funcionários, divulgação do assunto na mídia e palestra-treinamento com o
médico geneticista e pesquisador da USP de Ribeirão Preto, professor doutor João Monteiro de Pina Neto.

Novo site
A APAE Limeira possui uma nova cara na internet: o novo site da
entidade foi lançado no mês de abril e traz novidades. Nele, é possível navegar com facilidade, obter mais informações sobre a APAE e
os trabalhos desenvolvidos com seus usuários, e ainda, conhecer
os parceiros da entidade.
O site www.limeira.apaebrasil.org.br apresenta um novo visual
com uma maior interação com os internautas e espera sua visita!

