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GESTAÇÃO E ÁLCOOL NÃO COMBINAM!
Campanha de alerta sobre os perigos da ingestão de álcool durante a gestação, que é promovida anualmente
pela Equipe de Prevenção da APAE Limeira, foi um sucesso. Os detalhes, nas páginas 4 e 5.
Os resultados da Escola de
Pais do Centro Profissionalizante e de Convivência...pág 3

6º APAE Open de Tênis de
Mesa reúne vários atletas
da região.....Pág 6

Festas juninas aos alunos
e empresas da cidade são
um sucesso! ..... Pág 7

Copa do Mundo é tema
de trabalhos feitos pelos
nossos alunos....pág 8
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Editorial
Benedito Aparecido
Patrício
Presidente APAE Limeira
O mês de junho é um mês muito importante para
a APAE Limeira. Em 27 de junho de 1966 a Entidade foi fundada, tendo como 1ª presidente
a Sra. Olga Forster. Hoje, aos 48 anos, tenho o
prazer de informar que atendemos 700 pessoas
com algum tipo de deficiência intelectual. Que
conseguimos dar sequência a uma trajetória de
sucesso e incansável na busca por melhorias.
O APAE em Notícias, que está de cara nova e
é um presente à comunidade de Limeira, tem a
incumbência de levar informações de tudo o que
desenvolvemos na Instituição como um novo programa, uma campanha bem sucedida, uma festa
ou outros assuntos que você irá acompanhar nas
páginas a seguir.
Aproveito a oportunidade para lembrar que
nossos avanços são possíveis com o apoio dos
governos federal, estadual e municipal e principalmente parceiros da iniciativa privada, que têm
um papel essencial em nossa história e conquistas. Aproveito ainda para agradecer imensamente nosso quadro de colaboradores e a dedicação incondicional de conselheiros e diretores da
Apae Limeira.
Estamos certos de que o segredo para cumprir
nossa missão é o amor, atenção e carinho em
tudo o que fazemos.
Com boas notícias, eu desejo os parabéns à família Apae Limeira! E uma ótima leitura a todos,
neste novo formato de informativo.
Presidente
Benedito Aparecido Patrício
Vice- Presidente
Luiz Carlos Marquesin
1º Diretor Secretário
Edmur de Barros Pinho
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RESULTADOS
COMPARTILHADOS
Escola João Ometto faz reunião com pais
A cada bimestre, a diretoria da Escola de Educação Especial João Ometto faz questão de
reunir os pais de todos os alunos para alinhar
o aprendizado de seus filhos, mostrar resultados e apontar pontos que podem ser melhorados. Foi assim também ao final do semestre,
com reuniões dos três períodos e com grande
participação das famílias.
“Para alguns alunos, o processo foi de adaptação já que vieram do Centro Profissionalizante
e de Convivência e esta adaptação, também
se estende aos pais. Por isso, envolvê-los nas
dinâmicas da escola é de extrema relevância”,
comentou Gláucia Apolinário, uma das coordenadoras da Escola.
A maioria dos pais saiu satisfeita com os trabalhos apresentados e resultados individuais
dos alunos. Eles comentaram sobre a evolução no desenvolvimento que também observaram em casa.
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CPC APRIMORA TRABALHOS
COM GRUPOS DE FAMÍLIA
Todas as últimas terças-feiras de cada mês
profissionais do Centro Profissionalizante e de
Convivência dedicam toda atenção aos grupos
de famílias. Sempre das 19h às 20h30, os pais
dos usuários são recebidos pelas equipes de
psicologia e serviço social, com temas de grande relevância focados na deficiência intelectual.
A intenção é trazer as famílias para o ambiente da Apae e apontar suas responsabilidades,
bem como os direitos que lhes são garantidos,
visando, acima de tudo, o acesso a maior qualidade de vida para todos.
Desde a criação do CPC estes grupos existem.
Porém, a participação das famílias tem se intensificado. As temáticas sempre são expostas
por meio de dinâmicas e de apresentações informativas. Entre os temas abordados estão: o
que é deficiência intelectual; a importância da
Apae para o desenvolvimento; a idade de desenvolvimento não acompanha a idade cronológica; problemas de comportamento e como
lidar; as expectativas em relação as evoluções;
os apoios necessários e estímulo familiar e o
deficiente intelectual e seus direitos.
Ana Paula Marini, coordenadora do CPC ressal-

ta que as temáticas abordadas vêm de encontro com as dificuldades e ou mesmo os pontos
positivos vivenciados no dia-a-dia em nossa
Instituição e ou mesmo por sugestões trazidas
pelos próprios pais e ou cuidadores, sanando
assim as dúvidas, angústias, bem como traçando junto da família estratégias de apoio e necessárias por toda a vida da pessoa com deficiência.
“ A intervenção do serviço social leva em consideração relações de classe, gênero, etnia, aspirações religiosas e culturais, além dos componentes de ordem efetiva e emocional e podem
ser agendadas junto do profissional de serviço
social dentro da Instituição sempre que necessárias”, lembra Ana Paula.
O Centro Profissionalizante e de Convivência,
assim como os demais programas da Apae Limeira, conta com uma equipe interdisciplinar
(fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional) que
também realiza orientações às famílias, bem
como oferece todo suporte para a realização
dos grupos de famílias, enfatizando a importância de cada setor no trabalho de estímulo às
habilidades de cada indivíduo, preparando-o o
trabalho e, a todo o momento, para a vida.
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PREVENINDO DEFICIÊNCIAS

Campanha alerta novamente para os perigos da ingestão de álcool na gravidez
A Síndrome Alcoólica Fetal
(SAF) é considerada a pior das
consequências relacionadas ao
consumo de álcool na gestação, mas há ainda outros transtornos ligados ao álcool na gravidez, que somados, estima-se
que afetem cerca de 40 mil
crianças por ano no mundo.
Além de aumentar os riscos das
crianças nascerem com problemas no desenvolvimento e deficiência mental, o álcool ingerido na gravidez pode provocar
aborto, nascimento prematuro,
mal formações nos ossos e nos

órgãos como rins, fígado e até
no coração.
Déficit de atenção, dificuldades para se concentrar, hiperatividade ou problemas de
relacionamento também estão
ligados aos problemas relacionados à ingestão de álcool na
gravidez.
E o acesso a este tipo de informações é fundamental para
evitar danos irreversíveis aos
bebês. Por isso, a equipe de
prevenção da APAE Limeira
realizou, mais um ano, a campanha de prevenção sobre os

perigos das bebidas alcoólicas
na gravidez.
Entre os dias 26 e 30 de maio,
o assunto esteve em evidência
com cartazes, folders e discussões sobre o tema em vários
locais como hospitais, postos
de saúde, universidades, entre
outros.

Tribuna da Câmara
E no primeiro dia da campa-

por estar desenvolvendo uma

Lavoura ocupou a Tribuna da

gestação. Dentre as ações

nha, a coordenadora Luciana

Câmara de Vereadores para

divulgar a ação da APAE. A
iniciativa foi recebida com
atenção

pelos

parlamenta-

res e presentes e motivou a

vereadora Dra. Mayra Costa
(PPS) a apresentar projeto de

lei, no último dia 23 de maio,

propondo moção de apoio à
Associação e toda sua equipe
de funcionários e colaborado-

res pela campanha. De acordo com a vereadora, a APAE é

uma entidade que presta serviços de referência e merece

o apoio da Câmara Municipal
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campanha contra o álcool na
organizadas pela campanha,

destaca-se o curso de forma-

ção de multiplicadores para
a prevenção dos efeitos rela-

cionados ao consumo de álcool na gestação. A campanha

Dra Mayra Costa propõe moção de apoio à
campanha

do consumo de bebidas na

terferir no desenvolvimentos

passa com facilidade ao leito

garro e as drogas, devem ser

incentiva também a proibição
amamentação, pois o álcool
materno. “Qualquer quanti-

dade de álcool, por menor

que seja, pode pôr em risco
o desenvolvimento do feto.

Além disso, outras substân-

cias que também podem in-

saudável do feto, como o ciproibidas. Ressalto que a nossa moção é fundamental para
apoiar a campanha em prol
da saúde dos recém-nasci-

dos e da conscientização das
mães”, enfatizou a vereadora.
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Maternidade Santa Casa
E entre as várias ações promo-

conversaram com as gestan-

gestação e principalmente in-

taque para uma visita com infor-

as informações necessárias à

pal causa ambiental de Defici-

vidas durante a campanha, desmações e entrega de material

de divulgação na maternidade
da Santa Casa. Profissionais
da entidade e a coordenadora

do Centro de Ações Preventi-

vas, Luciana Benedeti Lavoura

tes e prestaram orientação e
prevenção de doenças e outros

males irreversíveis aos bebês.
“Pretendemos

sempre

com

essa campanha alertar o maior

número de pessoas possível

sobre o perigo do álcool na

formar que hoje, ele é a princi-

ência Intelectual e essa causa,

todos nós podemos prevenir, é
uma questão de consciência”,

diz Luciana Benedeti Lavoura
- coordenadora da Equipe de
Prevenção APAE / Limeira.

Selo Empresa Cidadã:
Aqui se pratica responsabilidade social
1º Tabelião de Notas e Protestos de Limeira | Abilio Pedro Ind. e Com. - Cálcario Cruzeiro | Academia Marcelo Tênis | Açucareira Boa Vista |

Ajinomoto Ind. e Com. de Alimentos | Associação Limeirense de Basquete | Atacadão | Auto Peças Motorista | Aversa Automóveis | Báltico
Automóveis | Batistella Revestimentos - Cerâmica Batistella | Blue Pex Security Solution | Bom Pastor | Burigotto S/A Ind. e Com. | Carlton Plaza
Hotel Limeira | CCS Tecnologia e Serviços | Citrícola Lucato Comercial | Citrosuco Agroindústria S/A | CJ do Brasil Ind. e Com. de Produtos
Alimentícios | Colégio da Vinci | Colégio São Francisco | Comercial Delta Ponto Certo -Sempre Vale | Comercial Varejista Brasileira –Covabra | Comércio de Mudas e Plantas Bonin | Companhia da Alegria | Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. | Coperfil Indústria e Comércio |
Debcred Sistema de Gestão | Diogenes Woigt | Döhler America Latina | Domini Saude e Consultoria | Dutra Acessórios | Eletrizante Catai & Catai
| Empresa de Transportes Covre | ENGEP - Engenharia e Pavimentação | Enxuto Supermercados | Escola de Educação Infantil “Chico Bento”
| Escola de Educação Infantil “Pequeno Urso” | Escola de Educação Infantil “Vira Mundo” | Faurecia Emissions Control Technologies Limeira |
Fidus Escritório Contábil | Fioreta Eletrodomésticos | Forty Construção e Engenharia | Fundação Lusenrique Quintal de Radiofusão Educativa
| Galle Folheados | Garcia terraplanagem e Pavimentação | Gazeta de Limeira | GF Autopeças Ind. e Com. | Grupo Fartura de Hortifruti- Oba |
Grupo Graal Castelo | HAVAN | Hospital Veterinário Limeira | Iochpe Maxion S.A. Fumagalli Automotive Whells | Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Limeira | Jornal de Limeira | JF Limeira Funilaria Industrial | Landa Engenharia e Construções | Licav Ind. E Com. | Limer Bor - Ind.
e Com de Artefados de Borracha | Lojas Avenida | Lojas Riachuelo | Lume Cerâmica | Magazine Luiza | MANDO Corporation do Brasil | Máquinas
Furlan | Mastra Ind. e Com. | MC Botion Construtora | Medical - Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira | Net Limeira Teleinformática |
Newton Indústria e Comércio | Nobre & Caracelli | Novorumo Transportes | Núcleo de Desenvolvimento Empresarial - Incubadora de Limeira |
Omega Automação Consultoria e Representação Comercial | Papirus Industria de Papeis S.A. | Pauliplastic Ind .e Com. Ltda | PAZ Educacional
Ltda - Colégio Tarsila do Amaral | Pedreira Cavinato | Peralta Com. e Ind. Ltda - Paulistão Supermercados | Placar Ind. e Com. de Plásticos / Posto
Qualas | Promed Medicina do Trabalho | Rádio Educadora de Limeira | Rádio Estereosom de Limeira | Rádio Independência de Cordeirópolis
Ltda - 104 FM / RB Produções | Rede Família de Televisão | Revista Expressão Regional | Revista REC Resenha Esporte Clube | Revista Vida Bebê
| Roque Imóveis | Sanesan Indústria Mecânica | São Martinho S.A. - Usina Iracema | SENAC – Limeira | SGS ICS Certificadora Ltda | Sistema Jornal
de Rádio e TV | SODEXO do Brasil | Solano´s Buffet | SSB Energia Renovável | STANLEY Electric do Brasil | Stampline Metais Estampados | TRW
Automotive | Ubirajara Gomes de Melo Advogados Associados | Unigrés Cerâmica | Viação Limeirense | Wahler Metalúrgica | Walmart Brasil |
Winner Comércio e Representações | Zetti Galvanica
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APAE OPEN DE TÊNIS DE MESA REÚNE
70 ATLETAS DA REGIÃO
Evento foi realizado pelo sexto ano consecutivo

Durante toda a sexta-feira, 23 de maio, atletas da
APAE Limeira e de outros sete municípios da região
participaram do 6º APAE Open de Tênis de Mesa.
De acordo com a coordenadora, Ana Paula Marini, o
evento estimula os atletas a buscarem melhores colocações nos torneios e promove a socialização entre os
alunos da instituição. “Nós já tivemos casos de atletas
que em razão desta competição conseguiram disputar
em torneios internacionais de tênis de mesa”, conta.
As partidas aconteceram no Gran São João e o principal objetivo do torneio é proporcionar aos alunos,
com algum tipo de deficiência, a oportunidade de
disputar uma competição e, assim, aprimorar a expe-

riência no esporte, auxiliando no processo educacional e social.
O secretário de esportes de Limeira, José Luiz Rodrigues, acompanhou o evento e destacou a tradição da
disputa.
Além da APAE, que organiza o torneio, outras instituições de Limeira e de Piracicaba trouxeram alunos
para competir. O evento foi aberto com uma cerimônia de desfile das delegações, apresentação da Fanfarra da APAE Limeira e boas vindas da diretoria da
Entidade. No final, foram entregues os troféus aos primeiros colocados e todos os participantes receberam
medalhas.

Participamos do Pezinho de Vento
11º Festival de Atletismo Adaptado aconteceu em Araras
Dia 6 de junho foi realizado o 11º Festival de Atletismo Adaptado Pezinho de Vento que contou
com 120 escolas e instituições inscritas e que se
reuniram nas dependências esportivas da Uniararas, em Araras.
O evento teve a participação de sete alunos da
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APAE Limeira, um deles, o Daniel, que é cadeirante e completou a prova com o auxílio da professora de educação física Maura Marabesi, que
classificou a participação de nossos atletas como
excelente! Todos voltaram para Limeira com medalhas!

APAE LIMEIRA

Arraial da APAE esteve animado em junho
e julho
No dia 10 de junho foi realizada a tradicional Festa Junina da APAE de Limeira. O evento teve participação
de alunos da Escola e do Centro Profissionalizante e
de Convivência e também de suas famílias com muita
música e brincadeiras. Como toda festa junina, muito
doce, pipoca, cachorro quente e outras delícias típicas
agradaram aos convidados. A grande roda, correio
elegante e outras tradições desta época proporcionaram uma tarde de muita descontração, com muita
festa e alegria!

Festas de escolas e empresas que escolheram a
Entidade para promoverem seus eventos também
movimentaram os fins de semana na APAE
E a temporada das festas juninas e julinas foi ainda
mais acirrada em 2014. Muitos foram os parceiros
que escolheram a sede da APAE Limeira para promoverem seus “arraiás”. São 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.
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ACONTECE NA APAE
Copa do Mundo de Futebol

A metodologia de ensino “Pedagogia por Projetos” da Escola
de Educação Especial João Ometto é um passeio as diferentes
descobertas. Em tempos de Copa do Mundo no Brasil, trouxe
muito conhecimento aos alunos que descobriram culturas das
nações e conheceram melhor este esporte que une o mundo em
torno de uma paixão, sempre desenvolvendo trabalhos completos da teoria à prática.

Novo Estacionamento

A administração de estacionamentos é uma importante fonte de
renda para a APAE Limeira que acaba de inaugurar mais um destes locais, agora, na Avenida Piracicaba, 465, próximo à agência do Itaú. Carros pagam R$ 3,00 pela hora e motos, R$ 2,50.
A diretoria da APAE lembra que ao deixar os veículos em um
dos estacionamentos da Entidade, o motorista estará, acima de
tudo, colaborando com nossos usuários.

Almoço entre amigas

Entre os eventos de sucesso organizados pela equipe de voluntárias da APAE está o tradicional Almoço entre Amigas, que
aconteceu no último dia 24 de abril e reuniu, na Casa dos Médicos, pelo menos 200 mulheres da sociedade limeirense, dispostas a contribuir com esta causa nobre que é a arrecadação de
fundos para a Apae Limeira. Agradecemos a todas pela presença e contribuição dos comerciantes da cidade.

Homenagem às mães

A APAE realizou uma grande festa para homenagear as mães
das cerca de 700 pessoas com algum tipo de deficiência atendidas pela instituição. O evento contou com atividades de parceiros como o Senac e foi um dia festivo, cheio de atividades
recreativas e surpresas que emocionaram essas mulheres, guerreiras e que dedicam boa parte de suas vidas com atenção aos
filhos especiais.
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