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Equoterapia ganha barracão e
projeto será ampliado
Uma importante parceria com a empresa Mendes Estruturas Metálicas fez com que o Projeto de Equoterapia, que é um dos
atendimentos terapêuticos oferecidos aos usuários da Apae, com deficiência intelectual grave, alcance resultados ainda mais
positivos. Um barracão de 600 m2 acaba de ser inaugurado, trazendo benefícios ao trabalho realizado há cerca de dois anos.
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O dia 27 de junho é muito importante para
nós. É o dia que celebramos a fundação
da Apae Limeira que acaba de chegar aos
seus 49 anos. Impossível comemorar sem
uma visita ao passado, a essa trajetória que
orgulha a todos pela perseverança e comprometimento de centenas de pessoas que
dedicaram parte de suas vidas a esta causa
nobre que é dar dignidade àqueles que têm
algum tipo de deficiência intelectual. Chegamos a esta nova idade com cerca de 700
usuários e aprimoramento de atendimentos
nas mais diversas áreas. Nas páginas desta
edição vamos poder conferir, por exemplo,
uma parceria com a empresa Mendes Estruturas Metálicas que proporcionou a ampliação e melhores condições para o trabalho
realizado na Equoterapia, com a construção
de um barracão. Como um presente de aniversário também ganhamos a recertificação
da ISO 9001:2008. A certificadora SGS não
configurou qualquer não conformidade nos
procedimentos internos da Apae, em auditoria realizada no mês de junho na entidade,
conferindo a regularização de todos os seus
sistemas e comprovando assim, a qualidade
dos serviços que prestamos. Tais resultados
favoráveis são consequências do trabalho de
todos nós, sempre com um enorme desafio:
continuar exercitando continuamente um
trabalho de excelência baseado em parcerias sólidas e comprometidas com a nossa
causa.
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ALERTA PARA OS
PERIGOS DO
ÁLCOOL NA
GESTAÇÃO

A equipe do CAP (Centro de Ações Preventivas) da
Apae Limeira promoveu sua tradicional campanha
anual com a principal intenção de informar sobre
as consequências da ingestão de álcool durante a
gravidez. Aborto, parto prematuro, anomalias do
sistema nervoso central, distúrbios do desenvolvimento ou deficiência mental podem ocorrer quando uma mulher grávida bebe.
Profissionais foram para as ruas e, no dia 8 de junho, chamaram a atenção de quem passava pela
Praça Toledo Barros. Além deste evento na praça, foram organizadas palestras e treinamentos de
conscientização. “Gestação e álcool são incompatíveis e não há meio termo. Não existe dose segura e por isso, a mulher que está planejando ou
esperando um filho, não deve consumir nada de
álcool”, explica Luciana Lavoura, coordenadora da
Campanha.
Suplentes
Cassio Roque, José Antonio Elias e Vicente
Pironti Neto
Conselho de Administração
Presidente
Celso Ap. Nogueira Vianna
Secretário
Antonio Wagner D’Addona
Demais Conselheiros
Badih Bechara, Sergio Leopoldo Gonçalves,
Vicente Pironti Neto, José Antonio Elias,
Alexandre Aparecido Bosco, Noedy de Castro Mello, Lucas Morelli Martins e Francisco
Wanderley de Oliveira
Conselho Consultivo
Pedro Theodoro Kuhl, Osmar Theodoro

Kuhl, Reynaldo Bayeux da Silva, Edson Fernandes Costa, Francisco José
Vieira Cardoso, Omar Redondano Filho, Luiz Sergio Amadeu, Cassio Roque, Sergio Murilo Roque, Osmar de
Paula Junior, Angelo José Percebon,
Benedito Aparecido Patricio, Rodolfo
Davi de Campos e Guiomar Rita Confor ti Castilho
Jornalista Responsável
Raquel Vieira - MTB 26-370
Projeto Visual/Diagramação
Comunicatto Assessoria de Imprensa
Impressão
Gráfica Mundo
www.graficamundo.com.br

APAE LIMEIRA

ARTIGO
Elisabete Giusti
Coordenadora do CAD (Centro de Apoio Diagnóstico)

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO
As APAES são referência nacional no atendimento das
pessoas com Deficiência Intelectual. Apesar de todo o
trabalho que vem sendo realizado há anos, infelizmente
ainda temos muitas crianças,
adolescentes e adultos sem
o diagnóstico correto. Muitos ainda são vistos como
“preguiçosos”, “que não
querem aprender”, “com
problemas mentais” ou com
“problemas de comportamento”.
E por que isso ocorre?
Porque infelizmente, não são
todos os profissionais que
estão preparados e que são
adequadamente formados
para atuarem na área de Deficiência Intelectual.
O diagnóstico da Deficiência
Intelectual deve ser minucioso, cuidadoso e levantar tanto as dificuldades como as
potencialidades da criança,
adolescente ou adulto.
O diagnóstico deve abrir
caminhos, deve nortear o
que e como fazer para que
a pessoa possa se desenvolver plenamente. Diagnóstico

não pode de forma nenhuma,
“rotular” ou simplesmente limitar as possiblidades da pessoa.
Infelizmente, ainda, muitas
pessoas, entendem o fato
de uma pessoa frequentar a
APAE como algo estigmatizante, excludente. Mas isso
não é verdade. O trabalho desenvolvido pelos profissionais
de diferentes áreas oferecido
pelas APAES deve e pode
oferecer às pessoas com deficiência, a oportunidade de
se desenvolverem e de serem
inclusas socialmente.
O trabalho oferecido pela entidade quando associado aos
apoios dos familiares torna-se ainda mais produtivo e é
essencial para resultados eficazes. O diagnóstico deve
levantar as dificuldades e limitações da pessoa com deficiência, mas igualmente deve
também identificar as suas
potencialidades.
Um exemplo disso é quando
avaliamos as habilidades do
comportamento adaptativo,
que corresponde às habilidades práticas do dia a dia. Fre-

quentemente,
recebemos
pessoas que não comem
sozinhas, que não sabem
tomar banho sozinhas, que
não sabem se vestir, não sabem de locomover sozinhas,
que não conhecem dinheiro.
Parte dessas pessoas tem limitações cognitivas que dificultam a realização destas
atividades, mas outra parte,
diz respeito a falta de autonomia e independência que
deveria ser oferecida pelo
próprio núcleo familiar. A
própria família, muitas vezes,
não acredita no potencial da
pessoa com deficiência. Incentivar, estimular e promover a autonomia das pessoas
com deficiência faz parte dos
objetivos dos profissionais
da APAE, mas os familiares
podem e devem nos ajudar
neste aspecto.
Também é muito importante, que nós profissionais, saibamos e consigamos ajudar
as famílias a aprenderem a
ajudar a pessoas com deficiência. Remover barreiras, mitos e descrenças também é
nosso papel e nosso desafio.
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EQUOTERAPIA GANHA BARRACÃO
E PROJETO SERÁ AMPLIADO
Na manhã desta sexta-feira
(dia 19), a Apae de Limeira
realizou uma cerimônia para
inaugurar um barracão de
600m2 onde acontece o Projeto de Equoterapia que é um
dos atendimentos terapêuticos oferecidos aos usuários
com deficiência intelectual
grave. As aulas são realizadas
no sítio mantido pela entidade na zona rural há cerca de
um ano, quando o trabalho
teve início com o apoio do Instituto João e Belinha Ometto.
Neste ano, o projeto ganhou
reforço e financiamento do
CMDCA- Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
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Adolescente de Limeira. E a
meta é aumentar em 50% os
atendimentos. No entanto,
não havia um local apropriado para que os profissionais
trabalhassem a terapia, mas
agora, por intermédio da parceria com a empresa Mendes
Estruturas Metálicas, o barracão foi construído e as aulas
não terão mais que acontecer
debaixo de sol forte ou serem
interrompidas quando chovia.
“Nossa empresa já ajudava a
Apae com doações, mas nos
sensibilizamos com uma visita
ao sítio onde pudemos confirmar as dificuldades dos professores e dos alunos”, afirmou o

proprietário da empresa, Orlando Roberto Mendes.
Os investimentos de aproximadamente R$ 80 mil já estão
trazendo resultados positivos
aos 30 alunos que participam
do Projeto. Em 2014, eram
apenas 15.
“Pouco a pouco, e com importantes parcerias como essa,
junto à empresa Mendes, estamos conseguindo melhorar
os atendimentos e por consequência, trazer bem estar e
qualidade de vida para nossas
crianças. Somos muito gratos
a essas iniciativas”, disse Fernando Matos, gerente geral
da Apae.
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A equoterapia é uma prática que se utiliza do cavalo
para alcançar ganhos físicos
e psíquicos. A atividade exige a participação do corpo
inteiro, contribuindo, assim,
para o desenvolvimento da
força muscular, relaxamento,
conscientização do próprio
corpo e aperfeiçoamento da
coordenação motora e do
equilíbrio.
A interação com o cavalo,
incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o
manuseio final desenvolvem,
ainda, novas formas de socialização, autoconfiança e
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autoestima.
Na Apae, o trabalho é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que passa constantemente por capacitações.
“Para oferecer um serviço de
qualidade são necessários investimentos constantes em

pessoal e material e neste
sentido, o apoio do CMDCA
e da iniciativa privada estão
sendo fundamentais e irão
permitir uma ampliação e
aprimoramento do trabalho”,
explicou a coordenadora Ana
Paula Marini.

Selo Empresa Cidadã:
Aqui se pratica responsabilidade social
1º Tabelião de Notas e Protestos de Limeira | Abilio Pedro Industria e Comercio - Cálcario Cruzeiro | Academia Marcelo Tenis | Açucareira Boa Vista
Ltda | Adorabela Acessórios Para Moda Ltda | Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos | Associação Limeirense de Basquete – ALB |
Atacadão Distribuição Com. e Ind. Ltda | Auto Peças Motorista Ltda | Aversa Automóveis Ltda | Batistella Revestimentos Ltda - Cerâmica Batistella
| Blue Pex Security Solution | Bom Pastor Conv. E Planos Assistenciais Ltda | BorgWarner Emissions Systems | Burigotto S/A Ind. e Com | Carlton
Plaza Hotel Limeira | CCS Tecnologia e Serviços Ltda | Citrícola Lucato Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Colégio da Vinci | Colégio São
Francisco | Comercial Delta Ponto Certo Ltda - Supermercados Sempre Vale | 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 Woigt | Döhler America Latina | Domini Saude e Consultoria Ltda | Editora Jornalista Ágape Ltda - Revista Expressão Regional | Eletrizante Catai & Catai Ltda | Empresa de Cinemas Arcoplex Ltda. | Empresa de Transportes Covre - Covre Transporte
e Logística | ENGEP - Engenharia e Pavimentação Ltda | Enxuto Supermercados Ltda | Escola de Educação Infantil “Chico Bento” | Escola de Educação Infantil Vira Mundo | Faurecia Emissions Control Technologies Limeira Ltda | Fidus Escritório Contábil Ltda | Fioreta Eletrodomésticos Ltda |
Forty Construção e Engenharia Ltda | Fundação Lusenrique Quintal de Radiofusão Educativa | Galle Industria e Comercio de Bijouterias Ltda - Galle
Folheados | Garcia Terraplanagem e Pavimentação | Gazeta de Limeira Ltda | GF Autopeças Ind. e Com. Ltda | Grupo Empenho | Grupo Fartura
de Hortifrut Ltda | Grupo Graal Castelo | HAVAN Lojas de Departamentos Ltda | Hospital Veterinário Limeira | Instituto João E Belinha Ometto |
Iochpe Maxion S.A. Fumagalli Automotive Whells | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira | JF Limeira Funilaria Industrial Ltda | Jornal
de Limeira | Landa Engenharia e Construções Ltda | Licav Ind. E Com. Ltda | Limer Bor - Ind. e Com de Artefados de Borracha | Liteq Industria e
Comercio Ltda. | Lojas Riachuelo S/A | Lume Cerâmica Ltda | MANDO Corporation do Brasil Ind. Com. Auto Peças Ltda | Máquinas Furlan Ltda. |
Mastra Ind. e Com. Ltda | MC Botion Construtora Ltda | Medical - Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira | Net Limeira Teleinformática Ltda
| Newmaq Eletrodomesticos Ltda | Newton Indústria e Comércio Ltda | Nobre & Caracelli Imp . e Export. Ltda – ME | Novorumo Transportes Ltda
| Ótica Gazetta Ltda EPP | Papirus Industria de Papeis S.A. | Pauliplastic Ind .e Com. Ltda | PAZ Educacional Ltda - Colégio Tarsila do Amaral | Pedreira Cavinato S/A | Peralta Com. e Ind. Ltda - Paulistão Supermercados | Placar Ind. e Com. de Plásticos Ltda | Plastcor do Brasil Ltda ME | Posto
Qualas Ltda | Promed Medicina do Trabalho | R. Savio – ME | Rádio Educadora de Limeira Ltda | Rádio Estereosom de Limeira Ltda | Rádio Jornal FM
| Reciclados Limeira Ltda | Rede Família de Televisão | Revista REC Resenha Esporte Clube | Revista Vida Bebe | Rio Verde Engenharia e Construção
Ltda | Rodosnack Topázio Lanchonete e Restaurante Ltda | Roque Fundição e Metalurgica Ltda | Roque Imóveis Ltda | Sanesan Indústria Mecânica
Ltda | São Martinho S.A. - Usina Iracema | SENAC – Limeira | SGS ICS Certificadora Ltda | SODEXO do Brasil Comercio Ltda | SSB Energia Ronovável Ltda | Stampline Metais Estampados Ltda | STANLEY Electric do Brasil Ltda | Thiago Carlos Z. Pereira – EIRELI | TV Jornal de Limeira | TRW
Automotive Ltda | Ubirajara Gomes de Melo Advogados Associados | Unigrés Cerâmica Ltda | Unimed Limeira Cooperativa de Trabalho Médico
| Viação Limeirense Ltda | Walmart Brasil Ltda | Winner Comércio e Representações | Wood Pack Industria e Comercio Ltda | Zetti Galvanica ME
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Qualidade é comprovada com recertificação da ISO 9001
mais um ano sua adequação às
normas de qualidade aos clientes, fornecedores e parceiros.
O gerente geral da Apae, Fernando Matos, pondera que o
controle de todos os procedimentos são realizados, por cada
departamento. “Com a conquista da ISO, há dez anos, nosso
padrão nos serviços alcançou o
melhor nível de qualidade. Assim, somos ISO , e não apenas
temos a certificação, pois o importante é praticá-la”, afirma.

Garantindo a qualidade no
atendimento aos seus usuários,
a Apae Limeira conquista a recertificação da ISO 9001: 2000,
cujos procedimentos da auditoria foram realizados em todos os
departamentos da organização
no final do mês de junho.
A certificadora SGS não configurou qualquer não-conformidade
nos procedimentos internos da
entidade, conferindo a regularização de todos os seus sistemas.
Desta forma, ela garante por
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Todo esse comprometimento
dos colaboradores da Apae na
excelência em organização, resulta em melhoria contínua no
atendimento aos seus usuários,
que é a principal meta da organização.
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ELEITOS OS NOVOS MEMBROS DA CIPA
O gerente administrativo da
APAE, Dirceu Aparecido Belançon, presidirá a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) da Apae de Limeira.
Como determina o regulamento, ele foi indicado pela diretoria
que ao lado dos demais membros indicados e eleitos pelos funcionários irão compor a
nova Comissão para o período
2015/2016.
No final de junho os colaboradores da Entidade elegeram
seus candidatos numa votação
que durou todo o dia. E além
de Dirceu, na presidência, foram
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eleitos Elaine Maria Teodoro da
Silva, Vanessa Mathias, Mayara
Fernandes Prata, Magali Gloria
Vendemiatti, Érido José Fadelli
e Luis Elias de Carvalho.
A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de
trabalho, e elaborar o mapa de
risco, com a participação do
maior número de trabalhadores,
deve colaborar com a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo
a tornar compatível o trabalho
com a preservação da vida e a
promoção da saúde dos colaboradores.

Para Dirceu, a continuidade do
trabalho que já vem sendo exercido pelas Comissões anteriores
é muito importante. “Para que
a CIPA alcance os objetivos traçados é muito importante uma
participação ativa em todas as
áreas de atuação”, disse o presidente.
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ARRAIAL DA ESCOLA E CENTRO
PROFISSIONALIZANTE

A tarde da quinta-feira (dia 11
de junho) foi animada para cerca de 350 usuários da Apae Limeira que participaram de mais
uma tradicional festa junina organizada pela Escola de Edu-

cação Especial João Ometto e
Centro Profissionalizante e de
Convivência.
Os pais foram convidados a participar do evento que contou
com muitas atrações, incluindo

barracas de comidas típicas com
pastel, cachorro-quente, pizza e
pipoca, entre outros.
A diversão foi garantida com as
brincadeiras e músicas que embalaram toda a tarde.

E como acontece todos os anos, o calendário de festas no mês de junho foi intenso na
Apae. São parceiros que realizam suas festas juninas na sede da entidade e assim, contribuem doando parte da renda dos eventos para o atendimento junto aos nossos usuários.
Entre estes parceiros estão o Colégio São Francisco, Escola Tarsila do Amaral, Colégio da
Vinci, Medical, Escola Vira Mundo e Famílias Aleone e Marini. A todos, mais uma vez, nosso muito obrigado pela confiança e momentos de alegria e de muita comilança em nosso
arraial!
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ACONTECE NA APAE
Paella beneficente

Um grupo de pelo menos 50 voluntários mostrou muita solidariedade na organização de um grande evento na Apae Limeira
no domingo ( dia 31 de maio). Mais de 500 pessoas participaram
de um delicioso almoço preparado pelos voluntários que contou com uma deliciosa paella caipira e acompanhamentos. A
iniciativa foi de um de nossos diretores, Fulvio Drago.

Fanfarra atuante

Nossa fanfarra está presente nos principais acontecimentos de
Limeira e recentemente, fez apresentações na comemoração
dos 20 anos do Senac e também foi convidada para participar
da inauguração do Portal Turístico de Limeira, em solenidade
realizada no fim de junho. A fanfarra da Apae tem o apoio do
Ministério da Cultural via Lei Rouanet. Os ensaios são constantes e as apresentações, cada vez mais aprimoradas.

Almoço entre amigas

Foi novamente um grande sucesso, o almoço preparado, duas
vezes por ano, pelas voluntárias da APAE Limeira. O “almoço
entre amigas” aconteceu na Casa dos Médicos e reuniu 170
convidados que aprovaram o cardápio árabe. Como sempre
acontece, após o almoço, houve sorteio de brindes doados por
empresários da cidade e garantida a diversão por mais de três
horas de evento.

Visita ao Zoológico

Dentro do universo encantador e de aprendizagem Pedagogia
por Projetos, alunos do Ciclo adaptado I-L da Escola de Educação Especial João Ometto realizaram uma visita ao zoológico
de Limeira para finalização do projeto que utilizou este tema
para desenvolver várias disciplinas e ensinamentos teóricos e
práticos. Também no primeiro semestre foram desenvolvidos o
“Projeto Peppa” e “Projeto Automóveis”.
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