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Ano novo é motivo de esperança, de novas possibilidades
e de celebrar conquistas de um ano brilhante que ficou
para trás. No primeiro APAE Notícias do ano, vamos relembrar alguns destes momentos de 2012 e falar sobre o
futuro de nossa Entidade que, ao lado da comunidade, tem
muitos motivos para comemorar.
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Deputada Aline Corrêa visita APAE Limeira e
anuncia repasse de verbas

APAE LIMEIRA TEM
NOVO PRESIDENTE
É com grande alegria e satisfação que venho até
vocês, funcionários, voluntários, dirigentes, pais e
alunos. Este é um momento de mudança. Depois
de quatro anos à frente de nossa Entidade, deixo
o cargo de presidente para continuar trabalhando
pela APAE, junto aos demais diretores. Um trabalho
que exerço há muitos anos e que é motivo de muito orgulho para mim. Entrego o comando da Entidade ao nosso colega Benedito Patrício, pessoa
competente e que dará sequencia a um trabalho
incansável de buscar sempre a qualidade nos serviços prestados pela nossa Entidade e que é um
lema seguido também por cada uma das pessoas
da diretoria e que ajudam a traçar nossa história de
sucesso no dia a dia.
Agradeço a todos pela confiança e pelas conquistas que obtivemos nos últimos anos e especialmente em 2012, um ano iluminado e com ótimos
resultados tanto financeiro, quanto em projetos e
eficácia de nossos atendimentos.
Deixo a presidência da APAE Limeira tranquilo e
com a certeza de que não há outro caminho a ser
trilhado, senão aquele do trabalho sério, honesto e
que tem como parceria uma cidade inteira, que não mede esforços para
estar ao nosso lado, contribuindo
conosco das mais diversas maneiras.
Forte abraço a todos e boa leitura,
nesta que é a primeira edição de
nosso informativo trimestral.

Ângelo José Percebon - presidente
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Osmar de Paula Jr.
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Ao lado de diretores da Entidade, e do prefeito Paulo Hadich , foram discutidas políticas no atendimento às pessoas com
deficiência intelectual de Limeira

Benedito Ap. Patrício
Presidente

E quem assume o comando da APAE Limeira para o
biênio 2013/2014 é o ex- 1º Diretor Financeiro Benedito
Patrício que já atuou como Presidente e está na Entidade
desde 2003 quando começou a participar da diretoria.
A seguir, um bate-papo sobre as expectativas para este
novo mandato.
- O que foi determinante para que assumisse a presidência agora no próximo biênio?
Desde que iniciei na APAE, tenho mantido uma participação ativa e em decorrência disso, tenho um bom
entrosamento com os demais diretores, o que me dá a
certeza de contar com pessoas sérias, competentes e
comprometidas com a realização de um bom trabalho e
preocupados com o futuro da Entidade. Isso foi determinante para que eu assumisse esse compromisso.
- Esta não é a primeira vez que o Sr. dirige a Entidade,
o que muda ou será diferente agora?
Na minha visão, a Entidade está no caminho certo, mas
tudo evolui e se altera constantemente. A diretoria trabalha em colegiado, temos em nossos corpos técnico
e administrativo, profissionais muito competentes e
atentos às inovações, portanto, todas as mudanças que
visam o aperfeiçoamento são incorporadas de forma
natural e deverá continuar assim.
-Quais os principais desafios e realizações deste
mandato?
Tudo se resume na busca da sustentabilidade através
da constante evolução e na implementação de melhorias, quer nos serviços prestados à comunidade, quer
nas condições oferecidas aos nossos colaboradores. A

Diretor de Patrimônio
Antonio Carlos Rossetti
Diretor Social
Richard Luiz Marquesin
Demais Diretores
Antonio Cândido Parronchi Neto, Carlos Roberto D´Andrea
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Lucato Neto, Pedro Dias de Oliveira, Sérgio Candiotto, Renan Carlos Marquesin, Roberval Dias Cunha Jr.

evolução da Entidade no seu todo será sempre o
grande desafio.
- O Sr. acredita que as Entidades de sucesso não
são mais aquelas vistas como “coitadinhas”,
mas sim as que têm a capacidade de desenvolver uma gestão profissional e séria?
Acredito totalmente nisso. O profissionalismo é
fundamental não só para a prestação de um serviço competente, mas para se ter acesso aos recursos públicos e para se fazer uma prestação de
contas detalhada e transparente. Uma gestão profissional é fundamental para que se crie um círculo
virtuoso que garanta a evolução e a continuidade
de qualquer Entidade, seja ela do terceiro setor ou
não.
- No entanto, a ajuda da comunidade é fundamental na manutenção da APAE?
A ajuda da comunidade sempre será fundamental,
pois toda Entidade beneficente e/ou filantrópica
presta serviços às pessoas e famílias da própria
comunidade. Para continuar realizando seu trabalho de forma competente e evolutiva a APAE precisa da colaboração de toda a sociedade, através
de doações, de trabalhos voluntários, da participação nos eventos realizados ou de aquisição dos
produtos ou serviços que a Entidade disponibiliza
com o propósito de arrecadar recursos para sua
manutenção. Um exemplo disso é o Grupo de Voluntárias que realiza eventos e produze artigos que
são comercializados na loja existente no estacionamento localizado atrás do Teatro Vitória.
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A deputada federal Aline Corrêa, ao lado de seus
assessores, fez uma visita à APAE Limeira. Ela
foi recebida por diretores e administradores que
apresentaram a Entidade e toda estrutura dedicada às mais de 700 pessoas com algum tipo
de deficiência intelectual atendidas mensalmente
em Limeira.
O prefeito eleito Paulo Hadich acompanhou e
discutiu junto da deputada a importância da inclusão de Entidades como a APAE em políticas
públicas específicas, que garantam atenção especial a elas.
Aline Corrêa trouxe uma ótima notícia aos usuários da Entidade que esperam há anos por uma

quadra coberta para a prática de esportes. O
empreendimento deve ser viabilizado em breve,
já que foi anunciado um repasse por intermédio
da deputada que indicou emenda no valor de
200 mil reais, a ser empenhada agora em 2013.
“ A liberação dos recursos federais é relativamente lenta e por isso, muitos acreditam que
não vale a pena pedir. No entanto, se houve um
planejamento como estamos fazendo aqui na
APAE, todos os anos poderemos destinar recursos a algum projeto”, disse a deputada. “Pelo
histórico, por tudo que conheço e pelo que confirmei aqui hoje, a APAE merece todo nosso empenho e estou sempre com as portas de meu

gabinete abertas para a Instituição” .
“O trabalho da APAE é de excelência, de qualidade, mas atinge 700 usuários. Sabemos que a
demanda é bem maior do que isso e quero buscar soluções para poder atender as crianças que
precisam do sistema”, afirmou Paulo Hadich.
E em nome de todos os usuários, o presidente
da APAE Limeira, Ângelo José Percebon, agradeceu à visita e o comprometimento dos políticos.” Este foi um excelente presente no ano que
chega ao fim e, além de um estímulo, um reconhecimento ao trabalho sério que desenvolvemos na Entidade ao longo dos últimos 46 anos”,
finalizou.

Homenagem da Usina Iracema
No final de novembro aconteceu o tradicional encontro de final de ano em Limeira, promovido pela Usina Iracema. O evento realizado no Château du Solano´s, reuniu diferentes
segmentos da comunidade. Entre os presentes estavam representantes do poder público,
imprensa, executivos da Usina Iracema e do Grupo São Martinho e representantes das
principais entidades filantrópicas da região.
A APAE Limeira esteve representada pelo atual presidente Benedito Patrício e pelo gerente
geral Fernando Matos e recebeu uma placa pelos serviços prestados entregue pelo presidente do Grupo São Martinho Fábio Venturelli.
O evento teve ainda a apresentação da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, que deu um
show levando aos presentes uma música contagiante e de diferenciada qualidade.
A APAE, em nome de todos os seus usuários agradece o reconhecimento!
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Imagem ilustrativa

“Uma realidade ainda triste é que muitas
vezes, recebemos crianças mais velhas,
já com alteração no desenvolvimento e
que foram prematuras, mas que não foram encaminhadas para este acompanhamento/intervenção precoce”.
Elisabete Giusti - Coord. Centro de Ações
Preventivas

BEBÊ PREMATURO:
Avaliação precoce e acompanhamento especializado podem evitar a Deficiência Intelectual
Uma em cada dez crianças nasce antes das 37
semanas de gestação. São 15 milhões de nascimentos prematuros todos os anos no mundo, segundo dados da Organização Mundial da
Saúde. As estatísticas também demonstram
que, anualmente, pelo menos um milhão de
bebês prematuros morrem. Os que sobrevivem
são considerados guerreiros por natureza, mas
necessitam de cuidados especiais porque são
considerados de risco para apresentarem futuramente possíveis problemas no desenvolvimento
e dentre estes problemas, pode-se destacar a
Deficiência Intelectual.
A APAE de Limeira possui dois Programas direcionados aos bebês prematuros, um é o Programa de Acompanhamento do Desenvolvimento
Infantil, cujo objetivo é acompanhar, por meio de
reavaliações periódicas, se o bebê está se desenvolvendo normalmente. Periodicamente, uma
equipe interdisciplinar composta por assistente
social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta
ocupacional e psicóloga, avalia todas as áreas
do desenvolvimento do bebê para checar se está
tudo bem. Nestas reavaliações, os pais também
recebem orientações de como estimular o bebê
em casa. Se a equipe constatar alguma alteração
ou atraso, este bebê passa a receber atendimen-

04

to terapêutico semanal para estimular a área que
está em defasagem.
O outro Programa é o Centro de Atenção Terapêutica, que conta também com uma equipe
interdisciplinar, com assistente social, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e
psicóloga, cujo objetivo é realizar a intervenção
precoce, ou seja, assistir terapeuticamente os
bebês que apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Quando um bebê prematuro
chega à entidade, ele é avaliado pela equipe e
constatado um atraso, esse bebê já passa a receber atendimento e uma ou quantas áreas for
necessário.
Quem coordena este trabalho é Elisabete Giusti.
Ela explica que o atendimento com prematuros
na entidade teve inicio em 1997, com a implantação de projetos visando a estimulação precoce. “Na época, foi realizada uma parceria com
a UTI Neonatal da Santa Casa e todos os bebês
egressos da UTI, já eram encaminhados para a
entidade. Este trabalho é fundamental, pois sabemos que o quanto antes intervimos, mais resultados teremos. Hoje em dia, fala-se muito em
neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral, que
é a capacidade de remapeamento ou reorganização das conexões das nossas células nervosas,

processo que nos ajuda a continuamente aprender.
É a maneira do nosso cérebro agir e reagir à medida
que experimentamos estímulos no ambiente onde vivemos”, diz a coordenadora.
A APAE de Limeira tem um número significativo de
crianças com Deficiência Intelectual e que nasceram
prematuramente e, consequentemente, tiveram complicações no momento do parto, como por exemplo:
nasceram com baixo peso, tiveram que permanecer
em UTI Neonatal, faltou oxigênio no nascimento, etc.
Todas essas intercorrências podem afetar o desenvolvimento do cérebro e de suas funções alerta Elisabete.
“Por isso, esse trabalho de acompanhar e de assistir terapeuticamente os bebês prematuros é essencial. Já vi e posso dizer, que com certa frequência,
muitos bebês que tinham tudo para ter uma Deficiência Intelectual e que com o trabalho da equipe,
das terapeutas, isso foi revertido. Poder promover o
desenvolvimento intelectual de uma criança, evitar
uma Deficiência Intelectual é algo tão nobre, que nem
tenho palavras para expressar tamanha satisfação e
realização profissional”.
Atualmente, 70 bebês estão sendo acompanhados
longitudinalmente (avaliados periodicamente) e aproximadamente 35 bebês estão em atendimento terapêutico semanal na Entidade.

São crianças encaminhadas pelos médicos da cidade e também por hospitais. Mas é importante esclarecer, que para solicitar uma avaliação, não
é necessário o encaminhamento. U ma mãe que teve um bebê prematuro
e que tem dúvidas se o seu desenvolvimento está adequado ou não, também poderá nos procurar.
“Uma realidade ainda triste é que muitas vezes, recebemos crianças mais
velhas, já com alteração no desenvolvimento e que foram prematuras,
mas que não foram encaminhadas para este acompanhamento/intervenção precoce. Talvez, ainda por falta de informação, muitas mães de bebês prematuros, não conhecem este trabalho. E ainda, existe por parte,
dos pais e até mesmo de alguns profissionais, um receio e um equívoco
sobre o trabalho desenvolvido na entidade. Muitos pais relatam que não
procuraram a entidade porque a APAE é apenas para crianças com atraso
mental. A falta de informação ainda assusta os pais. O fato de um bebê
ser acompanhado pela equipe da entidade, não significa que ele é ou
será deficiente, muito pelo contrário, nosso objetivo é justamente, evitar
que no futuro ele apresente uma deficiência. Isso é possível!”, observa
Elisabete.
Alerta em números:
O Professor Dr. João Monteiro de Pina-Neto, médico geneticista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que também desenvolve projetos de investigação de causas das deficiências, junto à
equipe de Prevenção da APAE de Limeira, alerta: “E importante saber que
quanto menor for o recém-nascido, por exemplo, menos de 1000 gramas, a chance desse bebê ter uma deficiência intelectual é de 80%, pois

maiores são as chances de desenvolver quadros hemorrágicos e falta de
oxigenação cerebral adequada no período perinatal, mesmo que estejam
em uma boa UTI Infantil”.
Como fazer uma avaliação:
Temos uma equipe especializada e que oferece um atendimento gratuito
e de alta qualidade. Os pais serão recebidos, acolhidos e o mais importante, o bebê poderá ter o desenvolvimento acompanhado. Muitos
pais não sabem, que sem este atendimento, muitas crianças poderão ter
atraso para andar, poderão ter dificuldades no desenvolvimento da fala,
dificuldades cognitivas, dificuldades para se alfabetizar, dificuldades de
aprendizagem, entre outras consequências. Os estímulos que um bebê
recebe poderão nortear todo o seu desenvolvimento futuro. Ligue para
3404 1569 ou mande um email para cad@apaelimeira.org.br. Você pode
procurar também pela Assistente Social Vagna na própria Entidade.
Missão cumprida:
Daniele Feitosa Barbosa é mãe de Ariel (foto abaixo) , de dois anos e
meio. Ele nasceu prematuro com 31 semanas. Este ano, receberá alta
do acompanhamento que começou quando ele tinha um mês. “ Aqui eu
aprendi muita coisa”, comemora a mãe. “ Aprendi que ele precisava de
muita atenção em tudo e segui todas as orientações da equipe da APAE
de Limeira. Elas foram supercarinhosas e competentes e ele está esperto
e evoluindo muito. Acho que todas as mães que passam pela mesma
situação deveriam buscar o caminho que eu busquei aqui”, disse Daniele.

Daniele e Ariel Barbosa que recebeu acompanhamento
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Primeiros formandos do Projeto Trampolim
Senac Limeira
O Senac Limeira, em parceria com a APAE , realizou no dia 28 de novembro, no Salão Social do Nosso Clube, a formatura da primeira turma do
Programa Educação para o Trabalho – Trampolim.
Nossos usuários que aprenderam ao longo do curso valores sociais e
comunitários, cultura do trabalho, desenvolvimento humano e pessoal,
comunicação, empreendedorismo, sistemas e processos organizacionais e excelência no atendimento ao cliente, receberam seus diplomas
na presença de seus pais, amigos e da Coordenadora do CPC- Centro
Profissionalizante e de Convivência- Ana Paula Marini e da Coordenadora
Pedagógica e docente do Senac Gláucia de C. Apolinário.

Pedagogia por Projetos encerra 2012 com série de
novas vivências aos alunos da Escola

O Projeto “Animais”, que envolveu a turma Abelha e teve duração de um ano inteiro, foi um dos trabalhos realizados pela equipe da Escola de Educação
Infantil João Ometto ao longo de 2012. Levando em conta os princípios da Pedagogia por Projetos, método que estimula a linguagem e fala por meio de
práticas do dia-a-dia, esta foi mais uma experiência de sucesso. Assim como o Projeto “Jardins- a beleza das flores”, da turma Ciclo E ( vespertino), Projeto
“Meios de Transporte e Habitação” do ciclo adaptado I-F e o Projeto “Atletismo”. Cada um com suas curiosidades e dinâmica, todos tiveram em comum a
prática, muitas visitas e experiências compartilhadas junto a cada um dos temas pesquisados.

• 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.
• Auto Peças Motorista Ltda.
• Aversa Automóveis Ltda.
• Báltico Automóveis Ltda.
• Batistella Revestimentos Ltda - Cerâmica
Batistella.
• Blue Pex Security Solution.
• Burigotto S/A Ind. e Com.
• Carlton Plaza Hotel Limeira.
• CCS Tecnologia e Serviços Ltda.
• Citrícula Lucato Comercial Importadora e
Exportadora Ltda.
• Citrosuco Agroindústria S.A.
• CJ do Brasil Indústria e Comércio de Produtos  
Alimentícios Ltda.
• Colégio da Vinci.
• Colégio São Francisco.
• Comercial Delta Ponto Certo Ltda. –
Supermercados Sempre Vale.
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• Comercial Varejista Brasileira Ltda.  – Covabra.
• Comércio de Mudas e Plantas Bonin Ltda.
• Companhia da Alegria.
• Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. –
Intervias.
• Coperfil Indústria e Comércio Ltda.
• Debcred Sistema de Gestão Ltda.
• Diogenes Woight.
• Döhler America Latina.
• Domini Saude e Consultoria Ltda.
• 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.
• Engep Engenharia e Pavimentação Ltda.
• Enxuto Supermercados Ltda.
• Escola de Educação Infantil Chico Bento.
• Escola de Educação Infantil Pequeno Urso.
• Escola de Educação Infantil Vira Mundo.
• Faurecia Emissions Control Technologies Limeira Ltda.
• Fidus Escritório Contábil Ltda.

• Fioreta Eletrodomésticos Ltda.
• Forty Construções e Engenharia Ltda.
• Fundação Lusenrique Quintal de Radiofusão
Educativa.
• Galle Indústria e Comércio de Bijouterias Ltda. –
Galle Flolheados.
• Garcia Terraplanagem e Pavimentação.
• Gazeta de Limeira Ltda.
• GF Autopeças Ind. e Com. Ltda.
• Graferro Reciclagem Ltda.
• Grupo Fartura de Hortifrut 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.
• Jornal de Limeira.
• Landa Engenharia e Construções Ltda.
• Limerbor Industria e Comércio de Artefatos de
Borracha.
• 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.
• Papirus Indústria de Papel S.A.
• Paz Educacional Ltda - Colégio Tarsila do Amaral
• Pedreira Cavinatto S.A
• Peralta Com. e Ind. Ltda. - Paulistão Supermercados.
• Placar Ind. e Com. de Plásticos Ltda.
• Posto Qualas Ltda.
• Promed Medicina do Trabalho.
• Rádio Educadora de Limeira Ltda.
• Rádio Estereosom de Limeira Ltda.

• Rádio Independência de Cordeirópolis Ltda. 104 Fm
• RB Produções Ltda.
• Rede Família de Televisão.
• Revista Rec Resenha Esporte Clube.
• Revista Vida Bebe
• Roque Imóveis Ltda.
• Sanesan Indústria Mecânica Ltda.
• São Martinho S.A. – Usina Iracema.
• SGS Ics Certificadora Ltda.
• Senac - Limeira
• Sistema Jornal de Rádio e TV.
• Sodexo do Brasil
• Solano’s Buffet.
• S S B Energia Reciclável Ltda.
• Stampline Metais Estampados Ltda.
• 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.
• Zetti Galvânica ME

Empresas escolhem APAE para promover
confraternizações
Auto Peças Motoristas

O mês de dezembro foi bastante agitado na
APAE Limeira. Muitas empresas optaram
por fazer suas festas de confraternização
de fim ano junto aos seus colaboradores e
clientes na sede da Entidade. A APAE oferece toda estrutura para os eventos , com
delicioso cardápio e na contrapartida, as
empresas colaboram com nossos usuários já que toda a renda é revertida aos

Auto Peças Motoristas

Festa da Medical

serviços prestados a eles.
As empresas Apolo, Medical e Auto Peças Motoristas foram algumas que colaboraram conosco. Os representantes das
empresas garantiram que todos os participantes aprovaram e gostaram muito da
ideia de além da festa em si, poderem ajudar a APAE.
No domingo , 16 de dezembro, os cola-

Apolo Auto Peças

boradores da Auto Peças Motoristas experimentaram o delicioso churrasco Fogo
de Chão, especialidade da Entidade em
Limeira. Segundo Rui Girardelli, dono da
empresa e também um dos diretores da
APAE, não só os colaboradores, mas também os clientes ficaram muito satisfeitos
com as festas e com o clima de solidariedade dos eventos!

NATAL SOLIDÁRIO E ILUMINADO
do atendimento do Papai Noel na Praça Toledo Barros onde as três instituições
venderam lâmpadas que completaram a decoração de Natal da Praça, em um cachepô embaixo de uma árvore, com espaço para 2 mil luzes. Elas foram vendidas,
com renda em prol das Entidades. “ Foi uma oportunidade de ajudar os que mais
precisam, por isso apoiamos essa causa”, comentou o presidente da ACIL, Valter
Furlan.
Marcos Ribeiro foi uma das pessoas que contribuíram e logo quis acender a sua
lâmpada. “Fiquei sabendo da campanha e fiz questão de ajudar”, comentou. Ele
Durante todo o mês de dezembro uma parceria entre a ACIL e as entidades Alicc, ainda ressaltou que mais iniciativas como essa, deveriam acontecer durante todo
APAE e Aril ajudou a deixar Limeira mais iluminada e solidária, po intermédio o ano. “Se todos puderem doar, nem que for com o mínimo, os resultados serão
da campanha “Natal Iluminado e Solidário”. Uma barraca foi montada ao lado satisfatórios”. E foi o que aconteceu!
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Projeto APAE Cultural encerra ano com
Cantata de Natal

Muitos presentes também na festa dos
alunos

Funcionários também encerraram 2012
comemorando

Direção e professores do Projeto APAE Cultural prepararam uma grande surpresa para os alunos e funcionários
da APAE Limeira no mês de dezembro com a Cantata de
Natal. Foi a última apresentação dos alunos do Projeto
em 2012. O APAE Cultural tem apoio do Ministério da
Cultura, via Lei Rouanet e patrocínio das empresas Burigotto e Faurecia, prestando atendimento a cerca de 350
crianças por ano, com aulas de música, dança e teatro.
E na Cantata de Natal, que foi realizada pela primeira vez,
os alunos cantaram e interpretaram o nascimento de Jesus. A intenção é que ela aconteça todos os anos daqui
pra frente, explica o professor de teatro Daniel Farias. “
Tivemos esta ideia e, em duas semanas, estava tudo
pronto!”, comemora. “ Nós temos a intenção de aprimorar este espetáculo, tornando-o cada vez maior. Sem
dúvida, é emocionante e um grande presente de fim de
ano”, disse.
Depois de interpretarem cinco canções natalinas relembrando o nascimento de Jesus, todos foram surpreendidos pela chegada inusitada do Papai Noel a bordo de
uma motocicleta. A festa terminou com a entrega de
presentes a todas as crianças.

Os alunos da Escola de Educação Especial João Ometto
se despediram do ano de 2012 na APAE Limeira com
muita alegria e diversão. Na sexta-feira, 14 de dezembro,
eles se esbaldaram nos brinquedos montados pela Cia
da Alegria, tiveram um almoço pra lá de especial e de
quebra, levaram pra casa presentes que foram garantidos pela solidariedade de um casal de empresários que
lotou o carro com muitos brinquedos distribuídos a todos os participantes. Marcos e Erica Dantas têm uma fábrica de bijuterias e disseram que todos os anos ajudam
alguma Entidade. “ Há dez anos meu marido se veste de
papai noel e distribuímos presentes. É uma satisfação
que não tem preço”, disseram.

Os colaboradores da APAE se despediram do ano no dia
21 de dezembro, com um almoço especial na sede da
Entidade. Um momento de confraternização para celebrar
as conquistas de 2012 e renovar votos para o ano que
começa.Veja alguns destes momentos:
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