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A Associação Norte Paranaense de Reabilitação, fundada 
em 23 de julho de 1963, sito na Avenida Brasil, nº 

4313, por meio de uma comissão da sociedade civil. É uma 
organização civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e 
duração indeterminada com personalidade jurídica registrada 
no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas do 2º Ofício da 
Comarca de Maringá, sob nº34, livro A – 1. 

A sua idealização tinha como objetivo atender pessoas 
vítimas de um surto de paralisia infantil que necessitavam de 
reabilitação. Por não haver na época, outro lugar para este 
atendimento e para outras necessidades que foram surgindo, 
como a educação escolar para estes indivíduos, idealizou-se 
uma escola para também atender as pessoas com deficiência 
física, assim denominada Escola de Educação Especial Albert 
Sabin.

No dia 05/12/1964 pelo então governador Ney Braga, foi 
aprovado através do decreto nº 3181, considerando os artigos 40 

e 42 do Sistema 
Educacional de 
Ensino, Lei nº 
4978, decreta 
a autorização 
para o 
funcionamento 
do atendimento 
pedagógico por 
esta Associação.

Sala de Aula

Devido a 
d e m a n d a , 
houve a 
n e c e s s i d a d e 
de ampliação 
do seu espaço 
e em 1966 
mudou-se para 
um terreno 
doado pelo 
Rotary Club 

de Maringá, cedido 
pela Companhia de 
Melhoramentos Norte do 
Paraná, sito a Praça João XXIII, 
nº361. 

Praça João XXIII - 1981

Com os avanços e outras necessidades surgindo, no dia 
26/06/1980 deu-se 
início a construção de 
uma nova sede, sito 
a Rua Walter Kraiser 
nº50, para funcionar 
a Escola de Educação 
Especial Albert Sabin 
e os atendimentos de 
reabilitação e confecção 
de órteses e próteses.

Com as mudanças, surge uma nova fase na Educação e no dia 
11/02/2010 foi aprovado o parecer CEE/CEB nº 108/10, o qual 
alterou a denominação das Escolas de Educação Especial para 
Escola de Educação Básica, na Modalidade de Educação Especial. 
Nesta fase houve a 
necessidade das Escolas 
Especiais do Paraná 
realizarem ajustes 
em sua organização 
pedagógica e 
administrativa em 
consonância com o que 
dispõe o Artigo nº 21 
da LDB nº 9394/96. 

ANOS
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O Jornal da enti dade ANPR (Associação Norte 
Paranaense de Reabilitação) é uma publicação 
trimestral. Os textos assinados são de inteira 
responsabilidade de seus autores.
Contato: Rua Walter Kraiser, 50, Bairro Aeroporto 
Zona 08.
Tel: 44 3222-6035
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Presidente: Valcir Antônio Scramim
Vice-presidente:Nicácio Moura
1º DIRETOR FINANCEIRO:Alfredo Brianezi Neto
2º DIRETOR FINANCEIRO:Gustavo Sibro Vido
1º SECRETÁRIO:Ademir Braga De Moraes
2º SECRETÁRIO:Daiani Quirino Dantas Vieira
Diretor de patrimônio:Éder Marcos Gonçalves 
De Souza
Diretor social: Carlos Eduardo Duarte Peinado

DIRETORIA EXECUTIVA
1º Efeti vo: Thiago Alves Mariano / 2º Efeti vo:Elton 
Jorge Da Silva / 3º Efeti vo:Alice Maria Pelissari Qui-
nalha /1º Suplente:Walter Aparecido Cirino
2º Suplente:Mario Contardi / 3º Suplente:Marlene 
Ortolani dos Anjos.

1º membro:Edvaldo Severino Ramalho
2º membro:Nivaldo Koiti  Sato
3º membro:Ana Paula Dias
4º membro:Leandro Alberto Gomes

CONSELHO FISCAL 5º membro:Anderson Taylor Mardegan
6º membro:Evandro Francisco De Souza
7º membro:Fernando Wunderlich Ferraz
8º membro:Renato Ferreira Pinto

Diretora Pedagógica: Ednéia de Oliveira Demitt o
Diretora Auxiliar: Maria Aparecida Novaes Batalha
Pedagoga: Fabiana Polpeta Santo Medeiros
Coordenadora Financeira: Edecleide Silvestre de 
Paula
Gerente Administrati vo: José Jesus Mott a

DIRETORIA INTERNA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Atendendo ao Parecer nº 07/2014, atualmente a Associação 
é mantenedora da Escola Albert Sabin – Modalidade Educação 
Especial, do Centro Integrado Regional de Reabilitação e Oficina 
Ortopédica, prestando atendimento na área de Educação 
Especializada e Reabilitação à pessoas de Maringá e Região. 

É administrada por uma Diretoria Externa composta por pais 
de alunos e colaboradores que administram recursos vindos do 
Estado, Município e Recursos Próprios (promoções, doações) 
e por uma Equipe Pedagógica (Diretora Pedagógica, Diretora 
Auxiliar e Pedagoga).

Diretoria Externa Equipe Pedagógica

A Escola de Educação Básica Albert Sabin – Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos 
na Modalidade de Educação Especial, atualmente atende 
274 alunos regularmente matriculados, com idade entre 0 
a 40 anos. Possui uma equipe 
multidisciplinar composta por 
equipe pedagógica, professores, 
psicóloga, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogas, terapeuta 
ocupacional, secretária pedagógica, 
assistente social, administrativo, 
atendentes, merendeiras, serviços 
gerais, motoristas. Terapeuta Ocupacional

Assistente SocialSecretária Pedagógica

Recepção Hidroterapia  

Fonoaudióloga 

Psicóloga

Fisioterapia

Merendeiras

Biblioteca

Nota Paraná

Atendentes
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Recepção 

Centro Integrado Regional de Reabilitação

Serviços Gerais/ 
Manutenções

Serviços Gerais

ALUNOS

No ano de 2002 esta Associação 
fez uma parceria com o SUS (Sistema 
Único de Saúde) e deu início ao Centro 
Integrado Regional de Reabilitação e 
Oficina Ortopédica. 

Atualmente, o Centro 
Integrado Regional de 
Reabilitação e Oficina 
Ortopédica Dr. Toledo, 
que atende a 554 
pacientes de Maringá e 29 municípios da região, pertencentes a 15ª 
Regional da Saúde, prestando atendimento de Reabilitação: Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Médico, Enfermeira, 
Psicóloga.

Ortopedia

Psicóloga Médica

Hidroterapia

Fonoaudióloga

Enfermeira

Fisioterapia
Serviços Gerais

OFICINA E LOJA ORTOPÉDICA

Ofi cina Ortopédica – 1975 Loja OrtopédicaOfi cina Ortopédica – 2017

centro integrado

Administrativo

transporte escolar
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              AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE 
TRABALHO, CONTRIBUA:

•Tornando-se mantenedor – você doa um pouco todo mês e a ANPR 
transforma seu dinheiro em esperança e oportunidade de reabilitação e 
educação especializada para os alunos;  
•Efetuando doações esporádicas, depositando sua doação no Banco do 
Brasil conta 142242-1, agência 352-2; 
•Direcionando parte do seu imposto de renda para os projetos da ANPR 
ligue para 44-3222-6035 e saiba como dar o melhor uso para o dinheiro do 
IR; 
 •Autorizando a sua contribuição no débito da fatura da Copel; 

   Mais informações pelo telefone  44-3222-6035.  
E-mail: contato@anpr.com.br     Site: www.anpr.com.br 

              AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE               AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE               AJUDE A ANPR MANTER E AMPLIAR ESTE 
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19º CHURRASCO MACHO: 
realizado no dia 28/04/2017. 

Muito Obrigado a todos que 
colaboraram para o sucesso 
deste evento. Ganhador do 

carro: 
KLY IND. E COM. 

CONFECÇÕES

DEPOIMENTO
Em 22/02/2002 nascia meu primeiro fi lho de parto cesárea, um bebê perfeito, Pedro Henrique 

Lehn Ribeiro. Pedro era uma criança maravilhosa, andou com 10 meses, com um ano já falava, 
adorava jogar bola, quantas vezes desliguei as panelas para jogar bola com ele na garagem. 

Mas no dia 20/07/2004 ele, então com dois anos e quatro meses, uma terrível fatalidade 
acometeu nossas vidas. Era uma tarde fria de inverno e saímos, quando de repente o Pedro corre na 
rua, uma avenida movimentada na zona 5 e para nosso desespero um caminhão virava a esquina 
e não conseguiu parar (frear). Quando nos demos conta o Pedro estava embaixo da roda, no nosso 
desespero e gritaria o motorista deu ré e um médico cardiologista de uma clínica em frente do 
acidente pegou o Pedro e já levou para o Hospital Paraná. 

Recebemos a notícia que era gravíssimo seu caso e que teríamos que transferí-lo para UTI da 
Santa Casa e os médicos nos deram 72 horas...foram as 72 horas mais longas das nossas vidas.

Os dias foram se passando e nós com muita fé em Deus fomos vendo ele reagir mas vendo as 
sequelas aparecerem. Ficou em coma induzido por 21 dias na UTI, depois foi para o quarto onde 
fi camos até setembro.

O Pedro teve várias paradas respiratórias e com isso sequelas motoras e neurológicas.
Saímos do hospital com ele muito ruim ainda, cheios de incertezas mas muita fé em Deus, 

mas tínhamos uma longa caminhada e uma árdua batalha pela frente, tínhamos que dar para ele 
condições de vida melhor e com qualidade.

Meu pai já havia trabalhado na ANPR no início de tudo e temos uma grande amiga que trabalha 
na ANPR, a Odete (Vó Dete). 

Tivemos auxílio dos médicos que assistiam o Pedro e fomos encaminhados para o Centro de 
Reabilitação em outubro de 2004, começamos a reabilitação e fomos aprendendo a lidar com ele 
e o Pedro gradativamente foi melhorando. Depois ele entrou na escola e foi melhorando cada dia 
mais.

Diagnosticado com Paralisia Cerebral, não anda, não fala, mas interage com as pessoas, entende 
tudo, exatamente tudo, participa da nossa rotina é minha luz, pois traz muitas felicidades está 
sempre com um sorriso no rosto, mostrando que as vezes nossos problemas são tão pequenos 
diante de tanta luta e batalha pela vida, com tantas 
cirurgias idas e voltas do hospital, mas sempre forte e 
sorrindo. 

Primeiramente agradeço a Deus pelo dom da vida 
e por me dar oportunidade de ser mãe de um fi lho 
especial. Agradeço a ANPR, que desde o início nos 
recebeu de braços abertos, nos acolheram com muito 
carinho e amor, no pior momento das nossas vidas !!!

Família Lehn Ribeiro é a família ANPR... Hoje Pedro 
tem quinze anos!   

Janaina Daiane Lehn

NOTA PARANÁ

Aos amigos, peço que nos ajudem com a campanha 
da Nota Paraná. Se ao efetuar suas compras você não 
cadastrar seu CPF, leve sua nota ou cupom fi scal até a 
ANPR que iremos cadastrá-la. Nossa instituição está 
devidamente cadastrada junto a Receita Estadual e 
poderá inserir nos cupons recebidos o CNPJ e receber 

os créditos 
que
 servirão  
para ser 
a b a t i d o 
na conta 
de luz, água e telefone.  É uma 
forma fácil de fazermos doação. 
Contamos com a colaboração de 
todos.
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