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Você coloca seu CPF nas 
notas fiscais quando faz 
compras? Agora, ao fazer 
isso, você pode concorrer a 
prêmios em dinheiro. 

Aderindo ao Programa Nota 
Capixaba Premiada, você é 
sorteado e ainda beneficia 
uma das instituições sem 
fins lucrativos do Estado e 
que estão cadastradas no 
programa com 50% do 
valor ganho. 

A sociedade civil, junto com 
instituições do terceiro setor, políticos 
e empresários, participaram, no dia 

a23 de abril, da 15  Romaria das 
pessoas com deficiência. 

O evento marcou o retorno 
presencial da Festa da Penha 
depois de dois anos sendo 
realizada virtualmente.

No dia 20 de abril 
representantes da 
Feapaes-ES visitaram a 
Apae de São José do 
Calçado, que será 
inaugurada em breve. 
Membros da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos 
de Administração e Fiscal 
estiveram presentes.
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DEPOIS DE DOIS ANOS, 
a15  ROMARIA DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA É REALIZADA 
PRESENCIALMENTE

A caminhada começou na Praça Duque de 
Caxias, Centro de Vila Velha, e foi até a 
Prainha de Vila Velha, onde foi celebrada 
uma missa na Igreja do Rosário. Cerca de 
500 pessoas participaram do evento.

Para falar sobre esse assunto, 
o Painel ApaeES convidou a 
pesquisadora e psiquiatra 
Mirian Revers Biasão. 

Durante o debate, ela esclareceu questões sobre 
o desenvolvimento da capacidade de interação 
social em pessoas do espectro autista.

O evento aconteceu no dia 20 de abril e foi 
mediado pelo presidente da Federação das 
Apaes do Estado do Espírito Santo, Vanderson 
Gaburo.

Se você perdeu, é só acessar o nosso canal do 
YouTube (youtube.com/apaees) e conferir.

Abril é o mês de conscientização 
do autismo, uma oportunidade 
para entender o que é 
necessário para garantir a 
inclusão social das pessoas que 
fazem parte deste espectro.

NOTA CAPIXABA PREMIADA: 
PRÊMIOS JÁ SOMAM MAIS DE 
R$ 150 MIL REAIS PARA 
APAES E COIRMÃS

Várias Apaes e coirmãs já foram 
contempladas com o programa.  
Até o momento, foram realizados 
quatro sorteios e os prêmios já 
somam mais de R$ 150 mil para 
essas instituições. 

O presidente da Feapaes-ES, Vanderson 
Gaburo, participou de uma reunião na 
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no 
dia 27 de abril, para debater o andamento 
de projetos da saúde e o cofinanciamento 
dos serviços das Apaes.

PRESIDENTE DA 
FEAPAES-ES DEBATE 
PROJETOS NA ÁREA 
DA SAÚDE JUNTO 
À SESA 

VISITA TÉCNICA É REALIZADA 
EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO

PROJETO DE LEI QUE GARANTE AEE PARA 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
MATRICULADOS EM ESCOLA DE TEMPO 
INTEGRAL É APROVADO

Depois de um intenso trabalho 
de articulação com o Governo 
do Estado, Secretaria de Estado 
da Educação (Sedu) e o 
Parlamento, foi aprovado um 
Projeto de Lei Complementar 
(PL) que garante Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) 
para os alunos da educação especial matriculados em escolas de 
tempo integral.O PL de nº 040/2021, aprovado no dia 27 de abril, é 
de autoria do deputado Bruno Lamas e foi apresentado em resposta 
a um pedido da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo. A 
aprovação do PL é um marco histórico porque corrige um equívoco 
normativo e acrescenta esse dispositivo dentro da legislação que 
trata da educação de tempo integral que não mencionava a educação 
especial. A partir dele, fica assegurado às pessoas com deficiência a 
oferta desse serviço, que é uma das principais estratégias de apoio 
ao processo de inclusão escolar.
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