Palavra da presidente
Prezados Leitores,
Nossas atividades continuam sendo divulgadas, objetivando auxiliar no desempenho de nossas ações, uma vez que quanto mais atualizados, melhor
estaremos atendendo as pessoas com deficiência que fazem parte da nossa
rede.
Nesta edição do Informativo da Fenapaes, registramos os destaques do trimestre, julho, agosto e setembro/2016.
Meses de muito trabalho e ansiedade tendo em vista os preparativos para o
X Festival Nacional Nossa Arte, que acontecerá de 30/11 a 04/12/2016, em
Pernambuco.
A todos uma boa leitura.

expediente

-

Fenapaes
Informativo

É permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que citada à fonte.
Federação Nacional das Apaes é filiada à Inclusion International

Gestão: 2015 – 2017
Diretoria Executiva
Presidente
	Aracy Maria da Silva Lêdo (RS)
Vice – Presidente
José Turozi (PR)
1º Diretor Secretário
	Albanir Pereira Santana (GO)
2º Diretor Secretário
	Narciso José Batista (BA)
1º Diretor Financeiro
Unírio Bernardi (RS)
2º Diretor Financeiro
	Sérgio Prodócimo (SP)
Diretor Social
	Rodolpho Luiz Dalla Bernardina (ES)
Diretora de Assuntos Internacionais
	Rosane Teresinha Janhke (SC)
Diretor de Patrimônio
	Luiz Augusto Machado dos Santos (PA) - In memoriam
Autodefensoria Nacional
Titulares
José Lucas Ferreira dos Santos (TO)
	Thailane Tonete Muniz (SC)
Suplentes
Bianca Aliatti (RS)
Francisco Matos Além (PE)
Conselho Fiscal
Titulares
	Ana Claudia de Andrade Trondoli (RO)
	Eduardo da Silva Mendonça (MG)
	Nilson Alves Ferreira (TO)
Suplentes
Delton Pedroso Bastos (RJ)
Maria das Graças Mendes da Silva (PE)
Conselho de Administração
Federação das Apaes do Estado do Amazonas
Maria do Perpetuo Socorro Castro Gil
Federações das Apaes do Estado da Bahia
	Derval Freire Evangelista
Federação das Apaes do Estado do Ceará
Francisco Leitão Moura
Apae do Distrito Federal
Wilma Chaves Kraemmer
Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo
Washington Luiz Sieleman Almeida
Federação das Apaes do Estado de Goiás
Wagner Benevides Duarte
Federação das Apaes do Estado do Maranhão
Milka Luciana Lima de Souza Bastos
Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais
	Eduardo Luiz Barros Barbosa
Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso
Comissão Interventora

2

Aracy Maria da Silva Lêdo - presidente da Federação Nacional das Apaes

Federação das Apaes do Estado do Mato Grosso do Sul
	Tidelcino dos Santos Rosa
Federação das Apaes do Estado do Pará
	Emanoel O’ de Almeida Filho
Federação das Apaes do Estado da Paraíba
Gilvan José Campelo dos Santos
Federação das Apaes do Estado do Paraná
	Neuza Soares de Sá
Federação das Apaes do Estado do Pernambuco
	Amélia Maria Borges da Silva
Federação das Apaes do Estado do Piauí
Comissão Interventora
Federação das Apaes do Estado do Rio de Janeiro
Hélio Torres da Silva
Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Norte
Willian Ferreira de Lima
Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul
	Luiz Alberto Maioli
Federação das Apaes do Estado de Rondônia
	Ilda da Conceição Salvático
Federação das Apaes do Estado de Santa Catarina
Júlio Cesar de Aguiar
Federação das Apaes do Estado de Sergipe
Carlos Mariz Moura de Melo
Federação das Apaes do Estado de São Paulo
Cristiany de Castro
Federação das Apaes do Estado de Tocantins
Marciane Machado Silva
Conselho Consultivo
	Antônio Semas S. Figueiredo (PE) - In memoriam
	Antônio Santos Clemente Filho (SP) - In memoriam
	Eduardo Luiz Barros Barbosa (MG)
	Elpídio Araujo Neris (DF)
Flávio José Arns (PR)
José Justino Alves Pereira (PR) - In memoriam
José Candido Alves Borba (RJ) - In memoriam
	Luiz Alberto Silva (SC)
	Nelson de Carvalho Seixas (SP) - In memoriam
Equipe Técnica Fenapaes
Gerente Geral
Cristiane Araci Andersen
sec.executiva@apaebrasil.org.br
Procuradoria Jurídica
Procuradora: Rosangela Maria Wolff de Quadros Moro
	E-mail: procuradoria@apaebrasil.org.br
Assessor Jurídico
	Alessandra de Oliveira Caixeta
	E-mail: alessandra.procuradoria@apaebrasil.org.br
Assistente
	Larissa Chirstyna Alves Pereira
	E-mail: larissa.procuradoria@apaebrasil.org.br
Auxiliar Jurídico
	Dayara Evangelista
	Email: dayara.procuradoria@apaebrasil.org.br

Informativo Fenapaes

Federação Nacional das Apaes
SDS – Ed. Venâncio IV – Cobertura – CEP – 70.393-900 – Brasília – DF
Fone: (61) 3224-9922 – FAX: (61) 3223-8072
fenapaes@apaebrasil.org.br – www.apaebrasil.org.br
Proj. Gráfico e diagramação: Spindler Comunicação Corporativa – www.spindler.com.br
Revisão: Diego Lima e Eduardo Ramos – Tiragem: 2.500
Período :Julho/Agosto/Setembro

Assessora de Assuntos internacionais
Maria Amélia Vampré Xavier
	E-mail: assessoria.internacional@apaebrasil.org.br
Coordenação Administrativa
Coordenador: João Batista da Silva
	E-mail: administrativo@apaebrasil.org.br
Equipe
Waldinéia Olímpio Zoraide Santana Ramos
	E-mail: juventude@apaebrasil.org.br
	Eduardo Souza Leite
	E-mail: eduardo.logistica@apaebrasil.org.br
	Daurinha de Souza Leite
	E-mail: servicosgerais@apaebrasil.org.br
Fernando Ferreira dos Santos
	E-mail: logistica@apaebrasil.org.br
	Estagiário Administrativo
	Lucas Lima Gomes
	E-mail: logistica2@apaebrasil.org.br
Coordenação Financeira
Coordenadora:
Marineide Oliveira da Silva Freire
	E-mail: financeiro@apaebrasil.org.br
	Auxiliar Financeiro
	Tânia Ramos
	E-mail: financeiro2@apaebrasil.org.br
	Estagiária Contábil
	Dayelle Oliveira
	E-mail: financeiro3@apaebrasil.org.br
Atendimento ao Público
Coordenadora de atendimento:
	Eunice Gusmão
	E-mail: fenapaes@apaebrasil.org.br
eunice.atendimento@apaebrasil.org.br
	Atendente
Bruna Emily Lima Cordeiro
	E-mail: bruna.atendimento@apaebrasil.org.br
Estagiaria de Atendimento
	Adriana Rayssa Santos Ribeiro
	E-mail: adriana.atendimento@apaebrasil.org.br
Coordenação de Comunicação
Coordenador: Diego Lima
	E-mail: comunicacao@apaebrasil.org.br
captacao@apaebrasil.org.br
Assessoria de Comunicação
Jornalista: Thomás Guida
	E-mail: assessoriadecomunicacao@apaebrasil.org.br
Tecnologia da Informação
MSWI Soluções Web Inteligente
	Auxiliar de Tecnologia da Informação: Rafael Alves da Silva
	E-mail: informatica@apaebrasil.org.br

Consultor de Apoio
Cláudio Pizzato
	E-mail: consultorapoio@apaebrasil.org.br
Universidade Corporativa da Rede Apae (Uniapae)
Coordenadora Uniapae: Fabiana Maria das Graças S. Oliveira
	E-mail: fabianamariasoares@hotmail.com
coordenadoria.educacao@apaebrasil.org.br
Equipe
Coordenador Pedagógico
Erivaldo Fernandes Neto
E-mail: institucional@apaebrasil.org.br
Assistente Administrativo
Aline Lamara
E-mail secretariauniapae@apaebrasil.org.br
Escritório Fenapaes
Porto Alegre/RS
Rua General Câmara, nº 406 sala 403 – Centro
Porto Alegre/RS – CEP. 90.010-230
Telefone: (51) 3228-1252 / 3212-5397
Assessora da Presidente
Lúcia Maria Cardoso Centena
E-mail: luciacentena@terra.com.br
fenapaesrs@apaebrasil.org.br
Auxiliar Administrativo
Alexandro Martim Vargas dos Santos
E-mail: presidente@apaebrasil.org.br
fenapaesrs@apaebrasil.org.br
Coordenador Nacional de Eventos
Antônio Bastos
E-mail: bastos@apaepoa.org.br
Controladoria
Roberto Machado Salaberry
Email: controladoria@apaebrasil.org.br
Auxiliar Administrativo
Estagiária: Juliana Correa
E-mail: controladoria@apaebrasil.org.br
Coordenações Nacionais
Coordenação de Arte
	Rosânia de Almeida (PR)
Coordenação de Assistência Social
Marilena Ardore (SP)
Coordenação de Autodefensoria e Autogestão
	Elcira Lourdes Machado Bernadi (RS)
Coordenação de Defesa de Direitos e Mobilização Social
	Anna Beatriz L. Peranovichi Leite (SP)
Coordenação de Educação e Ação Pedagógica
Fabiana Maria das G. Soares de Oliveira (MS)
Coordenação de Educação Física desporto e lazer
	Roberto Antônio Soares (SP)
Coordenação de Educação Profissional
Maria Helena Alcântara Oliveira (DF)
Coordenação de Prevenção e Saúde
	Dr. Rui Fernando Pilotto (PR)

MARCAS DE CONFIANÇA

Apae vence pelo sétimo ano consecutivo
o Prêmio Marcas de Confiança
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
foi eleita a marca mais confiável do País pelo sétimo ano
consecutivo na categoria ONGs. A entidade obteve 87%
dos votos. O prêmio foi concedido pela Revista Seleções.
A presidente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), Aracy Lêdo, esteve presente na solenidade de
premiação, que aconteceu no dia 20 de setembro, em
São Paulo, e recebeu o troféu e homenagens da revista.
Também participaram do evento acompanhando a presidente representantes da Apae de São Paulo.
Realizada pelo Datafolha, a pesquisa está na 15ª edição
e faz uma radiografia da confiança dos seus leitores em
marcas, instituições, profissões e personalidades.
A pesquisa contempla 36 categorias de produtos e
serviços. Foram coletados dados via internet com os leitores entre maio e junho de 2016. Ao todo, 1.588 questionários foram aplicados.

APAE (vencedora há 7 anos)

87%

AACD	85%
GRAACC

82%

Presidente da Fenapaes recebeu premiação em solenidade em SP

PARALIMPÍADAS RIO 2016

Federação Nacional das Apaes participa da cerimônia
de acendimento da tocha paralímpica, em Brasília
Em cerimônia realizada pela Presidência da República, o atleta paralímpico Yohansson Nascimento, representando a delegação brasileira das Paralímpiadas
Rio 2016, foi o escolhido para acender a tocha que
simboliza o espírito dos jogos, que foi repassada pelas
mãos do presidente em exercício Michel Temer.
Esse gesto marcou o início do revezamento da tocha paralímpica, que percorreu as regiões do Brasil ás
vésperas dos Jogos Olímpicos.
A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) e uma
delegação de atletas da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do Distrito Federal estiveram presentes na cerimônia no Palácio do Planalto,
reforçando o compromisso do Movimento Apaeano
com o paradesporto.
Durante o evento, foi externado aos convidados
a importância do revezamento da tocha como uma
campanha que provoca a sociedade a pensar melhores condições de acesso para as pessoas com deficiência nos espaços de práticas esportivas em todo
o País, além de mostrar a pessoa com deficiência a

Atleta paralímpico Yohansson Nascimento no acendimento
da tocha paralímpica

partir das suas potencialidades, afastando o estima da
incapacidade, que muitas vezes ainda está inserida na
opinião coletiva.
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DIREITO

Encontro Nacional dos Procuradores das
Federações Estaduais das Apaes contou com
abertura de Sérgio Moro e Mirian Leitão
A jornalista da Rede Globo Miriam
Leitão e o juiz federal Sérgio Moro, foram
os destaques da abertura do Encontro Nacional dos Procuradores das Federações
Estaduais das Apaes, ocorrido na sede da
Fenapaes, em Brasília (DF), no fim de julho.
“Sinto admiração pelo trabalho das
Apaes”, disse Miriam Leitão em sua fala que
tratou da conjuntura político-econômica
brasileira. Ela destacou que o Brasil passa
por uma recessão de dimensões históricas, como nas décadas de 1980 e 1990.
Apesar disso, destacou, o País tem
avançado muito a partir do fortalecimento da democracia, da estabilização, da
inclusão e do combate à corrupção, sobretudo com a atual Operação Lava Jato,
da Polícia Federal, que ela considera um
motivo de orgulho pra a nação. “O Brasil é
um país em construção, com importantes Presidente da Fenapaes, juiz Sérgio Moro e Vice-presidente da Fenapaes.
etapas estruturais já consolidadas”, diagnosticou.
Já o juiz federal Sérgio Moro discorreu sobre a Oper- empresas de fachada oriundas das principais construtoras
ação Lava Jato, que, segundo ele próprio, “começou pe- do Brasil, fornecedoras da Petrobras”, explicou.
Moro ressaltou que os dois indivíduos presos requena, investigando quatro indivíduos do ramo do mercasolveram
colaborar com a justiça e começaram a fazer
do paralelo de câmbio, mas mudou de patamar quando
muitas
revelações.
“Havia um quadro de corrupção sisapareceu um ex-diretor da Petrobras e o envolvimento de
têmica na Petrobras, com pagamentos
de propina para agentes e diretores da
estatal e para partidos políticos. O que
me chamou mais atenção foi que esse
tipo de pagamento era uma regra de
mercado”, enfatizou.
Mas o juiz Moro salientou que observa um lado positivo em todo esse
processo: “é possível fazer algo contra
um sistema de corrupção sistêmica.”
A aula-magna do Encontro Nacional foi proferida pelo advogado Dr. Rodrigo Xavier Leonardo, que falou sobre
associações no direito brasileiro. Além
dos procuradores, estavam presentes a
diretoria e os coordenadores de área da
Fenapaes, os membros do Conselho
de Administração e os autodefensores
Bianca Aliatti e José Lucas Ferreira dos
Santos.
Jornalista Miriam Leitão entre a Presidente e o Vice da Fenapaes
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NAÇÕES UNIDAS

Fenapaes falará na ONU sobre
trabalho desenvolvido pela entidade
em seis décadas de história
A convite da Organização das Nações Unidas (ONU),
a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) apresentará
sua atuação e do Movimento Apaeano no Brasil em
Nova York (EUA). A exposição da Fenapaes será ministrada pela procuradora jurídica da entidade, Rosângela
Wolff Moro.
O evento será na sede da ONU, e a participação da
Fenapaes acontecerá na tarde de sexta-feira (02/12).
Trata-se de um evento realizado pela Portuguese
Language Institute (POLI), que atua em um projeto em
escolas, hospitais, creches, parques, indústrias, comércio, penitenciarias, igrejas e nos campos das Nações
Unidas.
O projeto envolve literatura, artes plásticas, a paz
como ciência, meio-ambiente, sustentabilidade, gênero
e violência, politica, combate a corrupção, promovendo conferências, debates, lançamento de livros e exposições.
A intenção do projeto é envolver os representantes
dos países membros, seus embaixadores e convidados
no incentivo à participação do universo que venha despertar o interesse pela leitura, pela arte, pelos problemas

Procuradora jurídica
da Fenapaes, Rosângela Wolff Moro,
falará na ONU

do cotidiano, aguçando o pensamento crítico, estimulando as produções e manifestações culturais.
Nesse contexto, a Fenapaes e sua procuradora jurídica, Rosângela Wolff Moro, foram convidadas a expor
sobre o tema “A resiliência da pessoa com deficiência”.
Na ocasião, a procuradora deve expor a realidade
das pessoas com deficiência no Brasil, bem como as
questões legais que envolvem o tema e a atuação do
Movimento Apaeano.
Estarão presentes a presidente da Fenapaes, Aracy
Lêdo, o vice-presidente, José Turozi, e a gerente-geral,
Cristiane Andersen.
“Somos um movimento de credibilidade e de excelência na atuação frente às pessoas com deficiência
intelectual e ou múltipla, e não pouparemos esforços
para apresentar, orgulhosamente, aos demais países, todas as nossas conquistas ao longo dos nossos 60 anos
de existência”, afirmou a presidente da Fenapaes

Fenapaes na ONU é
destaque no jornal
Folha de São Paulo
A palestra que será realizada pela procuradora da
Fenapaes, Rosângela Wolff Moro, na ONU, nos EUA, em
dezembro, mereceu destaque do jornal Folha de São
Paulo. Na matéria, o veículo destaca que a procuradora
“defende bandeiras da entidade, como a de que escolas
particulares estejam preparadas para receber alunos com
deficiência, e foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) em
junho fazer uma sustentação defendendo a aplicação do
Estatuto da Pessoa com Deficiência.”
Ainda de acordo com a Folha de São Paulo, a procuradora mencionou “relatório da própria ONU, que criticou
escolas brasileiras que se recusam a matricular alunos
com deficiência ou cobram taxas extras.”

Informativo Fenapaes
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FESTIVAL NOSSA ARTE

Federação Nacional das Apaes
lançou a décima edição do Festival
Nacional Nossa Arte, em Recife
A décima edição do Festival Nacional Nossa Arte (edição 2016) foi lançada em Recife
(PE), local onde será realizado o evento este ano. Delegações de 23 estados confirmaram
presença e a expectativa é de que cerca de 1.300 pessoas participem do maior evento
artístico organizado pela Fenapaes.
A solenidade de lançamento foi conduzida pelo Vice-Presidente da Fenapaes, José
Turozi, pela Presidente da Federação Estadual das Apaes (Feapaes) de Pernambuco, Amelia M. Borges, pelo Presidente da Apae de Recife, Antônio da Costa Filho, e pela Diretora
Pedagógica, Fátima Vieira.
José Turozi ressaltou que o Festival Nacional Nossa Arte é realizado há mais de 20
anos e tem por objetivo incluir as pessoas com deficiência intelectual e múltipla através
das artes.
A décima edição do Festival Nacional Nossa Arte será realizada entre os dias 30 de
novembro e 4 de dezembro de 2016, no Centro de Convenções de Pernambuco.

Federação
Nacional das
Apaes promove encontro para
definir diretrizes
nacionais de arte
Representantes da Fenapaes se reuniram na sede da
Federação das Apaes do Estado do Paraná (Feapaes-PR)
para reuniões de trabalho. O
grupo está elaborando um
documento com diretrizes
nacionais da área de arte.
Na oportunidade, estavam presentes a Coordenadora Nacional de Educação
e Ação Pedagógica, Fabiana
de Oliveira, a Coordenadora
Nacional de Arte, Rosânia de
Almeida e a Gerente Geral da
Fenapaes, Cristiane Andersen.

Solenidade de lançamento foi conduzida pelo Vice-Presidente da Fenapaes, José Turozi

Congresso Técnico dos Coordenadores Estaduais de Arte
encerra em Recife com a expectativa de um grande festival
Foram três dias de intensas atividades entre os Coordenadores Estaduais de Arte, que se reuniram em Recife
(PE) para tratar dos preparativos para o
X Festival Nacional Nossa Arte, edição
2016. Estiveram presentes coordena-

dores de 21 estados, além de Alagoas
e Acre, convidados pela Federação Nacional das Apaes (Fenapaes).
A Coordenadora Nacional de Arte da
Fenapaes, Rosânia de Almeida, destacou
a importância do congresso técnico na
organização
de
um grande evento como o Festival
Nacional
Nossa
Arte.
O Vice-Presidente da Fenapaes,
José Turozi, esteve
em audiência juntamente com o
Presidente da Apae
Participaram o Vice-presidente da Fenapaes, José Turozi, além de Recife, Antônio
da Costa Filho, e
dos coordenadores de 21 estados, além de Alagoas e Acre.
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com o Secretário de Educação do
Recife, Jorge Vieira, para firmar parceria com a Prefeitura para que o
público recifense, especialmente os
estudantes da rede pública e universitários, possam comparecer ao X Festival Nacional Nossa Arte.
O secretário ofereceu todo apoio
da prefeitura, inclusive transporte
dos estudantes da rede pública para
o local do festival, que será realizado
entre os dia 30 de novembro e 4 de
dezembro, no Centro de Convenções
de Pernambuco.
O local, que tem capacidade
para 2 mil pessoas, foi verificado pelo
grupo de Coordenadores Estaduais
durante o congresso técnico e foi
aprovado.

SEMANA NACIONAL

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla movimentou Apaes de todo
País por mais conscientização das diferenças
A sociedade mais uma vez
pode participar, conhecer e
debater o tema da inclusão da
pessoa com deficiência durante
a Semana Nacional da Pessoa
com Deficiência Intelectual e
Múltipla, realizada de 21 a 28 de
agosto.
Organizada pela Fenapaes,
o evento proporciona a oportunidade de pessoas de todas
as faixas etárias e classes sociais, em milhares de municípios
do Brasil, se debruçaram sobre
Presidente da Fenapaes gravou vídeo para
o tema que ganhou destaque
abertura da semana
nacional na mídia e em setores
públicos e privados.
em vídeo, a Presidente da Fenapaes,
Neste ano, o lema norteador da Aracy Lêdo, destacou a importância
campanha e das atividades espalhadas do evento para a luta por respeito e
por todo país foi “O futuro se faz com igualdade às diferenças, afirmando
a conscientização das diferenças” e que a Semana Nacional é uma época
possibilitou muitas reflexões e ações de celebração, mas também de mobipor parte do Movimento Apaeano – lização nacional em prol da inclusão
representado por Apaes, Federações plena da pessoa com deficiência inEstaduais e Fenapaes.
telectual e múltipla.
Em seu discurso introdutório
“Quando dizemos que ‘o futuro
alusivo à Semana Nacional, gravado se faz com a conscientização das

diferenças’, mais do que nunca
acreditamos que a promoção
da igualdade, do respeito e da
aceitação das diferenças torna
seres humanos melhores e mais
amorosos”, afirmou em seu discurso.
Ressaltou ainda que o tema
da Semana Nacional de 2016
foi amplamente debatido durante os meses que antecederam o evento nas Apaes e
pediu união de esforços para
que, com ações no presente, a
sociedade possa se engajar na
luta por melhores condições
de vida para as pessoas com deficiência.
Apaes espalhadas pelo Brasil
ofereceram rica programação, com
palestras, cursos, atividades lúdicas e
culturais, caminhadas, eventos gastronômicos e educacionais entre outros, tudo com o intuito de contribuir
para a valorização da diversidade e
promoção da dignidade da pessoa
com deficiência.

Coordenadora da Fenapaes participa
de grupo de estudos na Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul
A Coordenadora de Educação e Ação Pedagógica da Fenapaes, Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira, e a Professora Dra. Carina Maciel
estiveram reunidas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),
em Campo Grande. O encontro foi realizado no dia 5 de julho.
Elas estiveram com o grupo de pesquisadores trabalhando na pesquisa sobre práticas pedagógicas, um projeto que tem a parceria da Fenapaes
e UFMS – Concepções de Professores da Educação Especial (Apaes) sobre
a Aprendizagem e Desenvolvimento do Aluno com Deficiência Intelectual: Um Estudo a partir da Teoria Vigotskiana.
Este foi o segundo encontro após o recebimento de todo o material
coletado nas Apaes.

Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira e a Professora Dra. Carina Maciel
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MOVIMENTO APAEANO

Presidente da Fenapaes participa do XIII Congresso da Rede Mineira
das Apaes e homenageia personalidades do Movimento Apaeano
A presidente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), Aracy
Lêdo, discursou na abertura do “XIII Congresso da Rede Mineira das
Apaes”, realizado em Belo Horizonte, no dia 15 de setembro.
Na solenidade, a presidente da Fenapaes e o presidente da Feapaes (MG), Eduardo Barbosa, homenagearam 64 personalidades que
contribuíram para a ampliação do Movimento Apaeano, que está completando 60 anos. O evento também marcou a abertura do “III Fórum
de Autogestão, Autodefesa e Família”.
Em seu discurso, Aracy Lêdo defendeu a integralidade das políticas
públicas na habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, tema do Congresso mineiro.
“A deficiência pode dar origem a situações de discriminação, e cabe
ao Estado cumprir sua função social, defender o acesso a uma vida digna. Não basta que tenhamos leis secundárias e trabalhistas que criem
esperança, que compensem desigualdades e gerem integração apenas
no papel. Precisamos que tudo isso seja implementado com total e irrestrito apoio da sociedade civil”, destacou.

MELHOR COMUNICAÇÃO

Fenapaes busca aprimorar sistema
de comunicação com as
Federações Estaduais e as 2151 Apaes

Projeto de inclusão digital e melhoria do sistema de
comunicação da Fenapaes
A Fenapaes realizou um encontro técnico de tecnologia da
informação, com participação de representantes de todos estados. O encontro foi comandado pelo Vice-Presidente da Fenapaes, José Turozi, que coordena o projeto de inclusão digital e
melhoria do sistema de comunicação da Fenapaes, Federações
Estaduais e as 2151 Apaes de todo o Brasil.
O evento contou com um treinamento de capacitação, realizado por Adriano Mormul, gestor da atual empresa que está
gerenciando os projetos de tecnologia da informação, para
aprimorar o sistema de comunicação da Apae Brasil.
O novo sistema de comunicação foi pensado para dar visibilidade às boas práticas em favor das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Para isso, possibilita o compartilhamento de experiências exitosas, estimulando todas as Apaes a
divulgarem iniciativas que deram certo, tanto em atendimento
como nas áreas de educação, saúde, inclusão no mercado de
trabalho, arte, esporte etc.
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XIII Congresso da Rede Mineira das Apaes foi
realizado em BH, em setembro

INTERNACIONAL

Fenapaes busca experiências em escolas especiais na Austrália
O 15ª Congresso Mundial promovido pela Iassidd (International Association for the Scientific Study of Intellectual and
Developmental Disabilities), em Melbourne, na Austrália, teve a
participação da Fenapaes.
O evento reuniu pesquisadores do mundo todo, dedicados
ao tema do desenvolvimento humano e deficiência.
A Fenapaes foi representada pela Diretora de Assuntos Internacionais, Rosane Teresinha Jhanke, e pela Coordenadora
Nacional de Educação, Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira.
Fabiana destacou que um dos momentos mais importantes do Congresso foi a visita a uma escola especial pública
de Melbourne, com
80 estudantes. Os
alunos, com idade de
2 anos e meio a 18
anos, permanecem
na escola das 9h às
15h. Na ocasião, as
representantes apresentaram
pesquisa
realizada pela Federação Nacional das
Apaes em parceria
com a Apae do Distrito Federal, a Universidade Católica de
Brasília e a University Fenapaes foi representada pela Diretoof Kent (Reino Unido)
ra de Assuntos Internacionais, Rosane
sobre inclusão social Teresinha Jhanke, e pela Coordenadoda pessoa com defi- ra Nacional de Educação, Fabiana Maria
ciência intelectual.
das Graças Soares de Oliveira

AUTODEFENSORIA

Encontro Nacional reúne os Coordenadores Estaduais
de Autogestão, Autodefensoria e Família, em Brasília
Os coordenadores estaduais de 24 estados participaram
Em seguida, os coordenadores estaduais ouviram a palna sede da Fenapaes, em Brasília (DF), de encontro nacion- estra da Procuradora Jurídica da Fenapaes, Rosângela Wolff
al para debater as dificuldades e desafios do trabalho dos Moro. Ela apresentou pontos da Lei Brasileira de Inclusão
autodefensores em suas regiões, além de trocar experiên- ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, como ficou concias e boas práticas, com objetivo de aprimorar o trabalho hecida a norma, em especial, sobre os direitos assegurados
realizado nas Apaes de todo país.
pela Lei no acesso à saúde, educação, transporte, lazer e
A abertura foi realizada pelo 1º Diretor Financeiro da Fena- cultura.
paes, Unírio Bernardi, representando a presidente, Aracy Lêdo, e
pela Coordenadora Nacional de
Autogestão, Elcira Bernardi.
Pela manhã, os representantes estaduais assistiram a duas
palestras: Jaqueline Regina Pilger, Coordenadora Estadual da
Feapaes do Rio Grande do Sul,
apresentou o Manual Nacional
de Autogestão, Autodefensoria
e Família. Já Erivaldo Fernandes
Neto, Coordenador da Uniapae,
trouxe reflexões sobre autonomia e dignidade da pessoa com
deficiência intelectual e múltipla. 1º Diretor Financeiro da Fenapaes, Unírio Bernardi, comandou os trabalhos

Coordenadores de educação e ação pedagógica das Apaes
dos estados se reúnem na sede da Fenapaes, em Brasília
Coordenadores de educação e ação pedagógica das
Apaes de 22 estados e do Distrito Federal estiveram reunidos,
em Brasília (DF), para leitura, discussão e apresentação de sugestões para a redação do documento “Educação: Ação Pedagógica na Rede Apae”.
O documento servirá de referência para a atuação pedagógica da rede em todo país, seja em escolas especiais ou

em centros de atendimento educacional especializado. A
proposta é atualizar as orientações e diretrizes educacionais,
para melhor atender aos alunos e suas famílias.
Albanir Pereira Santana, 1º Diretor Secretário da Fenapaes,
ressaltou que o documento servirá como diretriz norteadora
das ações educacionais na Rede Apaeana. Os coordenadores
assistiram a palestras dos especialistas Claudio Boechat - Sustentabilidade e Planejamento de Ações Pedagógicas, Maria Augusta
Alves Pimenta – Organização da Educação Básica em Ciclo e Leila Lopes
de Ávila (UERJ) - Plano Educacional Individualizado
(PEI). No encerramento
do encontro, os coordenadores participaram de
uma audiência pública na
Comissão de Educação
da Câmara dos Deputados. O tema abordado
foi a regulamentação do
aprendizado ao longo da
vida para pessoas com
deficiência.
Coordenadores de educação e ação pedagógica reuniram-se em Brasília
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Concurso Nacional de
Cartões de Natal 2016
anuncia vencedores
A Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) escolheu os dez trabalhos
artísticos que vão ilustrar os cartões de Natal da instituição em 2016.
2º Lugar

Os desenhos foram feitos por alunos da Rede Apae que participaram de
seletivas estaduais do Concurso Nacional de Cartões de Natal. Cada Federação escolheu um representante do estado como finalista.
Os melhores trabalhos foram levados para Recife. Uma comissão julgadora formada por três Coordenadores Estaduais de Arte foi responsável
por avaliar os cartões de natal e realizar a escolha.
“Foram trabalhos muito bem elaborados, expressivos, de acordo com
o tema proposto. Uma coisa bonita de se ver e apreciar. Tudo isso enaltece
o trabalho artístico feito pelas Apaes”, afirmou a Coordenadora Nacional de
Arte da Fenapaes, Rosânia de Almeida.

3º Lugar

Os 10 primeiros colocados:
1º Lugar - Natália Mandelli – SC
2º Lugar - Natanael Rodrigues – PR
3º Lugar - Marcelo Tomé – RS
4º Lugar - Kayo Henrique Rodrigues – MS
5º Lugar - Welliton de Paula – MG
6º Lugar - Luciana José – TO
7º Lugar - Ânderson Alves – AC
8º Lugar - Lucas Pereira de Andrade – DF
9º Lugar - Lucas Stedile – RO
10º Lugar - Jaqueline Costa – PA

4º Lugar

5º Lugar

7º Lugar

6º Lugar

9º Lugar
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10º Lugar

Desenho vencedor
é de Santa Catarina

1º Lugar

O simbólico desenho retratando Maria, José e o menino Jesus, com cores vivas e brilho, foi feito com muito carinho por Natália Mandelli Bortolotto, de 18 anos,
vencedora do Concurso Nacional de Cartões de Natal.
A vencedora frequenta a Escola Santa Rita de Cássia
Apae de Urussanga (SC), cidade onde nasceu e vive atualmente.
As expressões alegres dos personagens do desenho de
Natal, que conquistou os jurados, também refletem a
sua própria personalidade. Como ela mesma se define:
“sou carinhosa, alegre, gosto de conversar e fazer amizades, ir ao cinema, ler livros e passear com Telvi, meu
cachorro.

Entrevista com
Natália Mandelli
Bortolotto
Inforativo Fenapaes – Como foi
quando você soube que tinha ganhado
o concurso de Cartão de Natal?
Natália – Quando soube que havia
ganhado o concurso fiquei muito feliz e
disse: É incrível!
Inforativo Fenapaes – Conte um
pouco como foi feito o seu desenho?
Por que você escolheu desenhar aquela
imagem, usar aquelas cores tão bonitas?
Natália – Desenhei o menino Jesus,
Maria e José, pintei com guache e com
outras tintas também. A professora Elaine
me ajudou e ficou lindo, eu adorei! Gosto muito do Natal, e das cores que eu
usei a que eu mais gosto é o dourado,
amo brilho!
Inforativo Fenapaes – O que você
sente quando está desenhando? Você
gosta de desenhar?
Natália – Me sinto feliz quando
desenho, gosto de desenhar sapatos,
vestidos, modelos para moda, cabelos
penteados...adoro desfile de modas.
Inforativo Fenapaes – Se você pudesse dizer uma mensagem junto com
o seu desenho, para a pessoa que vai ver
o seu cartão, o que você diria?
Natália – Desejo que todos sejam
felizes assim como eu sou! E vamos nos
encontrar no festival em Recife! Beijos”.

Presidente da Fenapaes inaugura
sede da Federação das Apaes do
Estado do Rio Grande do Norte
A presidente da Fenapaes, Aracy
Lêdo, participou, juntamente com o
presidente da Feapaes (RN), Willian
Ferreira de Lima, da inauguração
da sede própria da Feapaes do Rio
Grande do Norte.
A cerimônia, realizada em Natal,
teve a presença da Coordenadora
de Autogestão, Autodefensoria e
Família, Elcira Machado Bernardi, e o
Primeiro Diretor Financeiro da Fenapaes, Unírio Bernardi.
O projeto da compra da sede
própria da instituição foi apresentado em 2012 e os recursos foram repassados pela Fenapaes por meio da
parceria com Aplub.
A estrutura dispõe de estacionamento, recepção, dois banheiros,
auditório climatizado para 40 pessoas e sala da presidência.
“A aquisição da sede vai nos
propiciar melhorar os serviços de
assessoramento prestados as nossas unidades, que são 17 Apaes no
estado, apoiando cerca de 2.850

famílias, e vamos poder receber
convidados e autoridades”, destacou
o presidente da Feapaes-RN.
Aracy Lêdo também inaugurou a
cobertura da piscina e salão de eventos da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de Macaíba.
“A cobertura vai possibilitar uma melhor condição de atendimento para
as crianças assistidas na hidroterapia
e também na aula de natação”, reforçou Willian Lima.
Congresso Nacional das Apaes
em 2017
Aracy Lêdo também visitou o
Centro de Convenções da cidade,
onde será realizado o XXVI Congresso Nacional das Apaes e o VII Fórum
Nacional de Autogestão e Autodefensoria, programados para 2017.
Ela se reuniu com parlamentares
na Assembleia Legislativa, em Natal.
Eles elogiaram a história e trabalho
desenvolvido pela Apae e ofereceram apoio da Casa Legislativa para
realização dos eventos.

Informativo Fenapaes

11

NOTAS

Audiência no Ministério da Educação
A presidente da Fenapaes, Aracy Lêdo, foi recebida no Ministério da Educação em audiência com a Secretária da Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (Secadi), Ivana de Siqueira. Na pauta, ações que podem
ser desenvolvidas em conjunto
entre a Rede Apae e o Ministério
da Educação. Aracy, que estava
acompanhada da Gerente Geral
da Fenapaes, Cristiane Andersen, colocou-se à disposição para
colaborar no que estiver ao seu
alcance no sentido de realizar
parcerias em prol da melhor qualidade de vida das pessoas com
deficiência intelectual e múltipla.

Conselho Fiscal da Fenapaes
reúne-se na sede da Feapaes,
em Cuiabá - MT
A Conselheira Maria das Graças Mendes
da Silva e os Conselheiros Delton Pedroso
Bastos e Nilson Alves Ferreira estiveram na
sede da Feapaes-MT para analisar os assuntos relacionados à documentação contábil
e relatório de atividades de exercício financeiro, referentes a 2015. O grupo apreciou
durante o período de 16 a 18 de agosto o Estatuto Social, Regimento Interno, inventário
dos bens, folhas de pagamentos, Planos
Estratégicos e Relatórios de Atividades do
período.

Apae de Planaltina do Paraná inaugura sede própria
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Planaltina
do Paraná foi contemplada com a inauguração de sua sede própria, a escola Padre José Sazami Kumagawa. Na oportunidade, marcaram presença na
cerimônia o secretário de Assuntos Estratégicos e conselheiro consultivo
da Federação das Apaes
do Estado do Paraná, professor Flávio Arns, a diretora da Apae de Loanda,
Sueli Augusti Lira, e integrantes da equipe operacional da Apae de Planaltina do Paraná, além da
comunidade local.

Aracy Lêdo inaugura sede da
Federação das Apaes do
Estado da Paraíba
A presidente da Fenapaes, Aracy Lêdo, inaugurou o espaço da Feapaes-PB. Na cerimônia também foi
entregue uma galeria de fotos com
ex-presidentes da instituição. Aracy Lêdo
também visitou a Apae de Esperança e
a Apae de Areia, onde conheceu as dependências das entidades.

Lei de cotas para pessoas com
deficiência no mercado de
trabalho completa 25 anos
Em todo o País, 24% da população brasileira possui pelo menos um tipo de deficiência, seja física, intelectual, auditiva ou visual,
de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde
(PNS) do IBGE e do Ministério da Saúde. Para
garantir a inserção desses milhões de brasileiros no mercado de trabalho, há 25 anos, foi
criada a Lei de Cotas (n°8.213/91). Segundo a
legislação, se a empresa tem entre 100 e 200
empregados, 2% das vagas devem ser garantidas a beneficiários reabilitados e pessoas com
deficiência.

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que a Fenapaes comunica ao Movimento Apaeano o falecimento do Diretor de Patrimônio da entidade, Sr. Luiz Augusto
Machado dos Santos (PA). Prestamos
nossa solidariedade aos amigos e familiares sobre essa grande perda.
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Mais 17 Apaes são cadastradas no Programa Nacional de
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
O Ministério da Saúde credenciou 32 novas instituições de 13 estados do
País para participar do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). Desse total, 17 entidades são Apaes.
Desde que foi instituído, em 2012, o programa amplia as possibilidades de captação de financiamento para projetos sociais voltados para desenvolver ações
de reabilitação/habilitação das pessoas com deficiência.
-

Câmara dos Deputados debate em audiência pública
a metodologia utilizada para classificar a deficiência
Parlamentares, especialistas, representantes do governo e da sociedade
civil debateram a metodologia utilizada para classificar a deficiência e o grau
de funcionalidade à luz da Lei Brasileira de Inclusão (LBI – Lei 13.146/2015),
em audiência conjunta na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). A Fenapaes e outras instituições participaram da reunião e fizeram perguntas aos
membros da mesa. A LBI estabeleceu que a partir de janeiro de 2018 a
avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções
e nas estruturas do
corpo; os fatores socioambientais,
psicológicos e pessoais;
a limitação no desempenho de atividades;
e restrição de participação.

