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APAE Limeira comemorou seus
46 anos em mais um belo evento
na Entidade realizado no dia 27 de
junho e que contou com participação
de alunos, colaboradores, diretoria e
autoridades.
Houve apresentação dos alunos do
Projeto APAE Cultural, benção e
muita festa!
Página 4

Equipe de Prevenção promove evento para alertar
sobre os perigos do álcool na gravidez. pág 3

“Almoço entre amigas” das voluntárias da APAE é
um grande sucesso. pág 5

Escolas e empresas parceiras da APAE realizam na
Entidade suas tradicionais festas juninas. pág 6

Mais uma experiência internacional
no esporte!

É com muita alegria que chegamos a mais um
ano de vida! Nesta edição você vai conhecer
um pouco mais sobre nosso trabalho e
comprometimento aos nossos 730 usuários. Você
também vai conferir os resultados da competição
internacional que nossas atletas participaram em
Portugal e outros destaques no esporte como o
evento APAE Open de Tênis de Mesa. Nos meses
de junho e julho, as festas juninas tomaram conta
da nossa sede,comprovando o compromisso
que nossos parceiros têm com a Entidade, uma
vez que nos escolhem e confiam em nós para
a realização de seus eventos. Tivemos mais
uma Semana de Prevenção sobre os perigos do
álcool na gravidez, um evento sério e que reúne
multiplicadores das áreas da saúde e educação de
Limeira. Nestes 46 anos completados no último
mês de junho confirmamos que são realmente
muitos os motivos que temos para comemorar
e mais um ano, ganhamos como presente e
feed back de nossos serviços
prestados a recertificação do ISO
sem nenhuma não conformidade.
Os assuntos comentados aqui e
tantos outros estão em detalhes
nesta edição. Boa leitura!

As atletas Monica Zanetti Pereira e Nicole Grazielli
Ribas Olichescki, acompanhadas da professora
de educação física Maura Bosqueiro Marabesi,
retornaram de Portugal depois de fazer parte da
delegação brasileira no 2.º Campeonato Mundial
de Atletismo para Atletas com Síndrome de Down
(IAADS World Athletics Championships).
Nicole ficou com o 2º lugar na seletiva de arremesso
de peso e foi sexta colocada na prova final. Nos
1500 metros, Monica foi a sexta colocada, e
Nicole a sétima. Foram as melhores colocações
da delegação brasileira formada por 5 atletas e 3

professores.
A professora e técnica das alunas ressalta o valor
da participação dos nossos alunos em atividades
esportivas e em campeonatos dessa grandeza.
“Mais uma vez, em Portugal, vimos a importância
de eventos como esse, considerando mais
uma forma de inclusão social e visibilidade das
atletas treinadas em nossa instituição”, contou a
professora Maura Bosqueiro Marabesi.
A diretoria da APAE parabeniza as atletas por mais
essa conquista e agradece a todos, que de alguma
forma, contribuíram para esse acontecimento.
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Equipe de Prevenção orienta multiplicadores sobre os
perigos do álcool na gestação
Durante todo o ano, o Centro de Ações
Preventivas (CAP), orienta profissionais da
área da saúde, educação, formadores de
opinião, pais de alunos e comunidade sobre
os perigos de se consumir álcool na gravidez.
Mas entre os dias 28 de maio e 1º de junho,
esse trabalho de orientação ganhou ainda
mais forças e com distribuição de cartazes,
material educativo em escolas e em postos de
saúde e ainda, palestra, o assunto chegou ao
conhecimento de mais pessoas.
O doutor João Monteiro de Pina Neto,

Elisabete Giusti que coordenou o evento.

professor titular do Departamento de Genética
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
USP ministrou na Casa dos Médicos uma
palestra com dados, informações e estudos
comprovados sobre as consequências da
ingestão de álcool por mulheres grávidas.
Um problema cada vez mais comum, com
danos irreversíveis para os bebês e possível
de se evitar, desde que haja conhecimentos
compartilhados.
“Com essa campanha, pretendemos alertar o
maior número de pessoas possível sobre o

Público lotou o anfiteatro da Casa dos Médicos.

Conversamos com o doutor João Monteiro de
Pina Neto, professor titular do Departamento de
Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto-USP, que nos falou um pouco mais sobre os
perigos do uso do álcool na gravidez.
De que maneira o álcool é prejudicial?
O álcool é hoje considerado o agente mais tóxico
para o SNC - Sistema Nervoso Central, tanto de
adultos como, principalmente, para fetos e age de
forma a induzir destruição de neurônios.
Por que os danos causados pelo álcool são mais
graves no feto?
Como o fígado do feto é imaturo o álcool atinge
mais ainda o SNC do feto do que de um adulto e as
lesões são extensas. Além de aumentar os riscos
das crianças nascerem com problemas motores,
físicos e mentais, o álcool ingerido na gravidez
pode provocar aborto, nascimento prematuro,

perigo do álcool na gestação e, principalmente,
informar que hoje, ele é a principal causa
ambiental de Deficiência Mental e essa causa,
todos nós podemos prevenir, é uma questão
de consciência”, afirma Elisabete Giusti,
coordenadora da Equipe de Prevenção APAE
Limeira.
O evento foi mais um ano um grande sucesso.
Informações sobre o trabalho da equipe de
prevenção podem ser obtidas no site da APAE
www.apaelimeira.org.br ou pelo telefone
(19)3404-1569.

Palestra ministrada pelo Dr. Pina da USP.

surdez, cegueira, mal formações nos ossos e nos
órgãos como rins, fígado e até no coração.
Quais as consequências do uso do álcool na
gravidez?
Consideram-se dois quadros clínicos: A SAF
que é uma microcefalia com redução da
massa encefálica e lesões em muitos outros
órgãos, e os Efeitos Fetais do Álcool, que são
menores, sem microcefalia, mas com alterações
comportamentais. Déficit de atenção, dificuldades
para se concentrar, hiperatividade ou problemas
de relacionamento também estão relacionados à
ingestão de álcool na gravidez.
Existe um período seguro para consumir bebida
alcoólica?
Não há período da gestação isento de efeitos, mas o
início da gestação é o pior período, principalmente,
50 dias após a fertilização.

João Monteiro de Pina Neto

A FESTA É NOSSA!

APAE Limeira completa 46 anos de história e bons serviços
Foi na presença de alunos, diretores, autoridades e
convidados que a APAE Limeira comemorou mais
um ano de vida no dia 27 de junho. Com 46 anos
de história, a entidade é referência no atendimento
em assistência social, educacional e de saúde às
pessoas com algum tipo de deficiência intelectual.
Os alunos do projeto APAE Cultural, que tem apoio
do Ministério da Cultura e patrocínio das empresas
Burigotto e Faurecia, animaram a festa com a
apresentação da fanfarra e também um grupo de
usuários com síndrome de down mostrou muito

talento em uma roda de capoeira.
E foi com nesse clima, alegre e descontraído, com
direito à “parabéns” e bolo, que a APAE renovou votos
e recebeu a benção para continuar a desenvolver
um trabalho referência em atendimento médico,
terapêutico, educacional e profissionalizante e por
meio de seus programas em diferentes áreas.
Atuando com princípios preventivos e inclusivos, a
entidade possui hoje 120 profissionais que compõem
equipes interdisciplinares, fazendo parte da rede
de proteção social, mantida por meio de recursos

próprios, dos setores públicos e privado e do auxílio
da comunidade. Mensalmente, a APAE de Limeira
atende mais de 700 usuários com algum tipo de
deficiência intelectual.
“Esses 46 anos de dedicação e comprometimento
só são possíveis graças aos colaboradores,
conselheiros, diretores e parceiros da entidade.
Nosso agradecimento especial a todos aqueles que
de alguma forma fazem parte dessa história e com
quem gostaríamos de compartilhar nossa alegria”,
finaliza o presidente da entidade, Ângelo Percebon.

“Almoço entre amigas” chega a sua 14ª edição e
é mais um sucesso de nossas voluntárias
O tradicional almoço realizado duas vezes
por ano e preparado com muito carinho
pelas voluntárias da APAE Limeira, mais
uma vez, foi um grande sucesso. Em sua
décima quarta edição, o “almoço entre
amigas” já é um evento realmente muito
aguardado.

Nesta última edição, cerca de 200 pessoas
puderam degustar do cardápio árabe servido
na Casa dos Médicos de Limeira. Após o
almoço, como já é esperado em todas as
edições, houve sorteio de brindes doados
por empresários da cidade, que garantiram
a diversão e alegria dos convidados em

mais de três horas de confraternização.
A APAE parabeniza e agradece as voluntárias
pela iniciativa que ajuda alunos atendidos
pela entidade de várias maneiras: presentes,
compra de uniformes, reformas e tudo o que
pode melhorar a qualidade do atendimento
mensal aos mais de 700 usuários.

Festas juninas e julinas movimentam todos os fins de semana na APAE
E a temporada de festas juninas e julinas foi
ainda mais acirrada em 2012. Muitos foram
os parceiros que escolheram a sede da APAE
Limeira para promoverem seus “arraiás”.
Colégio São Francisco, Colégio da Vinci,
Medical, Pequeno Urso, Colégio Tarsila do

Amaral, Pintando o Sete/Colégio Axis, Vira
Mundo, Coperfil e Báltico são alguns destes
parceiros que confiaram seus eventos à equipe
da APAE, que não economizou nas comidas
típicas, decoração e garantiu a alegria de
todos eles em suas confraternizações.

A renda dos eventos é sempre revertida
aos atendimentos da APAE que, em nome
de toda diretoria, agradece aos parceiros
pela confiança e solidariedade e também a
todos os voluntários que tornaram as festas
possíveis.

Arraial da APAE também anima nossos usuários e funcionários
No dia 22 de junho foi realizada a tradicional Festa Junina da APAE de Limeira. O evento teve participação de usuários, funcionários e suas famílias
com muita música e brincadeiras. Como toda festa junina, muito doce, pipoca, cachorro quente e outras delícias típicas agradaram aos convidados.
A quadrilha levantou o pessoal e colocou todo mundo para dançar. Foi um dia de descontração com muita festa e alegria!

APAE administra novo estacionamento
A mudança do 2º Tabelião de Notas e de Protesto,
antes localizado na rua Senador Vergueiro e agora,
em nova e ampla instalação na rua Sete de Setembro,
trouxe à APAE Limeira a oportunidade de administrar
mais um estacionamento no centro de Limeira.
Depois do estacionamento atrás do Teatro Vitória,
da rua Deputado Otávio Lopes e da Acil, a Entidade
recebeu o convite para administrar também o espaço

Prédio do Cartório onde funciona o estacionamento da APAE

• 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.

que fica embaixo do prédio do Cartório, na rua Sete
de Setembro, entre as ruas Boa Morte e Conselheiro
Saraiva. São 25 vagas neste que é considerado
também um dos pontos críticos para se estacionar em
Limeira. Pelo período de 30 minutos o motorista irá
pagar R$ 1,50.
O gerente do cartório Carlos Henrique Dias Carvalho
explica que o histórico da APAE na administração dos

Vinicius e Sérgio Candiotto e Carlos Henrique Carvalho,
administradores do Cartório.

• 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.

outros estacionamentos na cidade foi fundamental
para o convite. “Não é nosso ramo explorar a área do
estacionamento. Então, fizemos o convite para a APAE
diante do sucesso em outros empreendimentos e desta
forma, oferecemos aos nossos clientes o serviço e
também estamos contribuindo com os trabalhos na
Instituição”, disse.
Carlos Henrique destacou ainda o respeito que
os administradores do cartório, o tabelião Sérgio
Candiotto e seu filho Vinicius Candiotto, têm pelo
trabalho desenvolvido na APAE e a parceria de longa
data com a Entidade.
A APAE, em nome de todas as pessoas atendidas
agradece pela confiança e convida a todos os
limeirenses para que estacionem no local. “Desta
forma, além de deixar o carro em segurança enquanto
realizam seus serviços no novo cartório, os motoristas
também estarão de forma indireta ajudando na melhoria
contínua dos projetos na Entidade”, afirmou o gerente
da APAE, Fernando Mattos.

• 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.  

Augusto Cury

Recertificação da ISO

Open de Tênis de Mesa

Novo Site

O médico, psiquiatra e escritor
Augusto Cury estará em Limeira para
ministrar a palestra “Qualidade de
vida no século XXI”. Com realização
da Engep e Realen, e patrocínio da
Contin, Gazeta de Limeira, Radio
Estereosom e Unigráfica, o evento
acontecerá em 10 de agosto, a
partir das 20 horas, no salão social
do Nosso Clube. A APAE Limeira é
uma das entidades que serão beneficiadas pela palestra com
participação na renda da venda dos convites.

A competição aconteceu no SESI e reuniu 55 atletas das
APAES das cidades de Limeira, Artur Nogueira, Americana,
Campinas, Sumaré e também, atletas da Aril e Inclusivo Clube
Paradesportivo. Os vencedores participaram de um sorteio de
duas vagas para a Delegação Brasileira de Tênis de Mesa e
poderão participar de competições internacionais da Special
Olympics.

Por mais um ano e desde 2005,
a APAE Limeira conseguiu a
recertificação da ISO 9001:2000.
Os procedimentos da auditoria
foram realizados em todos os
departamentos da entidade na
última quinzena de maio e a
certificadora SGS conferiu sem
nenhuma não-conformidade nos
procedimentos internos da APAE,
conferindo a regularização de todos os seus sistemas por
mais um ano.

Fantasma da Ópera

O espetáculo de fim de ano da APAE já tem data para acontecer:
no dia 02 de outubro, a partir das 19 horas no Teatro Vitória,
os alunos da entidade apresentarão a peça “O Fantasma da
Ópera”. Com apoio do Ministério da Cultura e patrocínio das
empresas Burigotto e Faurecia, o Descobrindo Talentos irá
completar onze anos, sempre trazendo espetáculos que levam
emoção e encantamento ao público.

Para conhecer mais sobre nossos parceiros, projetos e
atendimentos, não deixe de entrar no nosso site www.
apaelimeira.org.br. Com um visual despojado e fácil
navegação, você pode conferir fotos, notícias e eventos da
nossa entidade. Esperamos sua visita!

Semestre é encerrado com muitas experiências vivenciadas pelo programa
Pedagogia por Projetos da Escola João Ometto
O método “Pedagogia por Projetos”, realizado em parceria com
a Unesp de Rio Claro, continua trazendo muitos resultados
aos alunos da Escola. A sala Ciclo Adaptado I-F (Gaivota), por
exemplo, iniciou o projeto “Rádio, TV e Jornal” com pesquisas
sobre emissoras, canais abertos e pagos, confeccionou cartazes
e ainda visitou a TV Mix Regional e participou ao vivo do programa
“Do nosso jeito”. Os alunos da sala Ciclo Adaptado I F aprenderam
um pouco mais sobre cinema, por meio de muitas atividades e
pesquisas e produziram uma exposição com imagens em 3D.
A classe do Ciclo B trabalhou com o projeto Circo, e aprendeu
sobre a origem do circo, as profissões, realizaram pesquisas e

Educação ambiental

Visita alunos da Fatec

conheceram a escola de Circo “Life Center”. Já os alunos da
sala Joaninha, do período da manhã, participaram do Projeto
Animais. Os alunos ainda receberam Edna e Carlos Pereira que
fizeram uma visita e uma apresentação de teatro com Projeto:
“Salvem o Planeta”, com o apoio do presidente da Sindguarda,
André Moisés, que reforçou a importância do respeito para com
o meio ambiente. Outra visita que fez parte da “Pedagogia por
Projetos” foi a das dentistas da Prefeitura Municipal de Limeira,
convidadas pelas dentistas da entidade Márcia e Ana Maria. As
palestrantes reforçaram aos alunos sobre higiene bucal através
de vídeos e apresentação de fantoches.

Aprendendo sobre circo

E os alunos da EEE João Ometto receberam a visita de alguns
estudantes da FATEC de Piracicaba, assistiram a um teatro de
fantoches, ganharam brinquedos, doces, cachorro quente e
refrigerante.
Para encerrar o semestre a Professora Dra Maria Cecília Micotti
da Unesp de Rio Claro esteve com a equipe docente para mais
uma formação continuada do grupo “Raios de Sol” a convite da
diretora da escola Maria do Carmos Jurgensen.
Ufa! Esse foi um semestre realmente cheio de atividades, novos
projetos e muito conhecimento adquirido. Parabéns aos alunos,
professores responsáveis e todos os envolvidos!

Visita Prof. Maria Cecilia Unesp

Projeto sobre cinema

