INFORMATIVO TRIMESTRAL DA ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO
EDIÇÃO Nº60– ANO 15 – JULHO -AGOSTO -SETEMBRO - 2019

SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA
Em 2017 foi sancionada a Lei 13.585 de 26 de dezembro de 2017,
que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual
e Múltipla nos dias 21 a 28 de agosto todos os anos.
Com base no tema: “Família e pessoa com deficiência, protagonistas
na implementação das políticas públicas” a Semana Nacional
da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2019 tem como
objetivo colocar o tema em evidência para a sociedade e reafirmar no
contexto desse Movimento, a importância da participação da família,
em todos os processos de vida se seus filhos seja educacional, de
desenvolvimento, de habilitação e reabilitação.
Na Semana Nacional da pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla,
a ANPR realizou atividades como: Integração com os acadêmicos do
Centro Universitário Ingá - Uningá e em CMEI´s (Centro Municipal
de Educação Infantil) onde temos alunos em comum, palestras e
panfletagem com o intuito de conscientizar a comunidade quanto aos
direitos da pessoa
com deficiência e
suas famílias.
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MAIS UMA PARCERIA ESTABELECIDA:
AÇÃO VOLUNTÁRIA GLOBAL
AÇÃO
SICREDI/LIONS CLUB MARINGÁ
– DISTRITO LD-6
VOLUNTÁRIA

A ANPR vem a cada ano buscado melhorar
seus atendimentos e por meio de projetos
estamos sempre apresentando propostas
que possam trazer benefícios para as pessoas
com deficiência física neuromotora e outras
associadas.
Já há algum tempo estávamos idealizando a
organização de um espaço lúdico que pudesse
oferecer as crianças vivências de autonomia
e também que possibilitasse o trabalho de
psicomotricidade. Diante disso, montamos
um projeto e encontramos parceiros dispostos
a nos ajudar na aquisição dos materiais
necessários para a construção deste espaço.
O Sicredi e o Lions Club Maringá – Distrito
LD-6 vieram, por meio da campanha
Ação Solidária, oferecer a possibilidade da
concretização deste sonho. Mas para que
de fato isto aconteça precisamos da sua
colaboração adquirindo os cupons desta
campanha e concorrendo aos prêmios.
A cada nova parceria estabelecida temos a
certeza que estamos no caminho certo, pois
cada um destes parceiros conhecem o trabalho
de excelência desenvolvido pela Instituição
e certifica a importância do mesmo para as
pessoas com deficiência física neuromotora.
Contamos com a sua colaboração.
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GLOBAL realizada
pela FUNDAÇÃO
ITAÚ SOCIAL
aconteceu dia
14/09 (sábado)
na Associação
do Banestado
e contou com a presença dos nossos alunos e suas famílias, que
puderam desfrutar de uma manhã de integração, diversão e muitas
brincadeiras.

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

Presidente: Valcir Antonio Scramim
Vice Presidente:Carlos Eduardo Duarte
Peinado
1º Diretor Financeiro: Ademir Braga De Moraes
2º Diretor Financeiro: Thiago Alves Mariano
1° Secretário: Alice Maria Pelissari Quinalha
2° Secretário: Daiani Quirino Dantas Vieira
Diretor de Patrimonio: Marlene Ortolani Dos
Anjos

Evandro Francisco de Souza
Elton Jorge da Silva
Anderson Taylor Mardegan
Mário Contardi

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Edvaldo Severino Ramalho
Ana Paula Dias
Fernando Wunderlich Ferraz

DIRETORIA INTERNA
Diretora Pedagógica: Ednéia de Oliveira Demitto
Diretora Auxiliar: Maria Aparecida Novaes Batalha
Pedagoga: Ana Caroline Pereira
Fabiana Polpeta Santo Medeiros
Coordenadora Financeira: Edecleide Silvestre de
Paula
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REFORMA DA ESCOLA

Buscando proporcionar um ambiente mais adequado as necessidades dos nossos alunos e pacientes, neste trimestre encerram-se as obras de
ampliação da escola, com a construção de seis salas de aula; como também foram realizadas reformas de substituição das janelas, pisos de sala
de aula e pintura interna e externa do prédio da Instituição. Os alunos da escola também ganharam um novo espaço coberto próximo das salas
de aula, que permite a realização de atividades ao ar livre de maneira protegida. Estas obras só foram possíveis por meio da contribuição da
comunidade, que foi parceira na realização das promoções e nas arrecadações da Nota Paraná; também contamos com verbas de convênios
do Estado e do Município.
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AMPLIAÇÃO
Agradecemos a Prefeitura Municipal
de Maringá na pessoa do Exmo.
Prefeito Ulisses Maia pela parceria
para ampliação do terreno próximo ao
viaduto o que possibilitará um espaço
maior para a construção da calçada
e muro de arrimo. A instituição já
iniciou as obras de terra planagem e
construção do novo muro.
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FESTIVAL PARALÍMPICO

Aconteceu dia 21/09 (sábado),
a segunda edição do Festival
Paralímpico; um evento que
tem como objetivo promover a
experimentação do esporte
adaptado, e mostrar a cada
criança o quanto ela é
capaz.
Ao todo, 70 cidades
brasileiras receberam o
evento. Em Maringá, o
evento foi realizado no
Ginásio de Esporte Valdir
Pinheiro, Vila Olímpica,

e reuniu 150 crianças, em parceria com a
ANPR, APAE, AMA, NRE e SINAPSE.
Na programação, foram vivenciados três
esportes em circuito: Bocha adaptada,
atletismo e paraciclísmo, que foram
acompanhados
por
profissionais
de
Educação Física, voluntários e suas famílias.
Estavam presentes para-atletas de
diversas modalidades, entre eles as gêmeas
Beatriz e Débora Carneiro, recém chegadas
do Campeonato Mundial de Natação em
Londres e dos Jogos Parapan-Americanos,
que aconteceu no Peru.

A ANPR marcou presença no evento, os alunos e
suas famílias desfrutaram de uma manhã cheia de
diversão e integração.

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 1187-8
•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;
•Doando seu cupom fiscal para a ANPR sem CPF, contribuirá para angariar
fundos através do Nota Paraná.
		
Mais informações pelo telefone 44-3222-6035.
E-mail: contato@anpr.com.br Site: www.anpr.com.br

