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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No
dia
10 de maio
de 2019, foi
realizada a
Assembleia
G e r a l
Ordinária da
ANPR para
analisar
e
deliberar
sobre o Relatório de Atividades e as Contas da
Diretoria Executiva, bem como o balanço geral relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/2018.
São convocados, conforme o Estatuto social da
ANPR, os associados contribuintes e pais das pessoas
com deficiências matriculados nos programas de
atendimento da Instituição.
Esse é um momento importante, quando a Instituição
presta contas dos recursos recebidos do poder público
(Estado e Município), das promoções realizadas,
doações advindas da comunidade em geral, bem como
da aplicação adequada desses recursos.
Vale ressaltar a importância da participação das
famílias dos atendidos, comunidade interna e externa
neste evento para conferir onde e como estão sendo
aplicados os recursos, tirar dúvidas e dar sugestões.
A realização da Assembleia é uma obrigação prevista
no Estatuto Social da Instituição mas também é uma
forma de demonstrar a transparência de suas ações
e comprovar diante dos interessados os resultados
positivos alcançados passando credibilidade, o que
é fator fundamental para a satisfação das parcerias e
colaboradores.
Na oportunidade esclarecemos que a prestação de
contas, documentada discriminando em detalhes o
recebimento e a aplicação dos recursos recebidos no
ano de 2018 encontra-se a disposição para consulta dos
interessados na própria Instituição e que foi aprovada
por unanimidade pelos presentes.
Valcir Antonio Scramim – Presidente/ANPR

DEPOIMENTO DA
EX ALUNA CLAUDIA
Meu nome é Claudia
de F. Smith, tenho
26 anos e resido em
Floriano Distrito de
Maringá. Aos 4 anos
fui
diagnosticada
com uma doença
rara chamada Atrofia
Muscular
Espinhal
tipo III, atualmente
conhecida
como
AME. É uma doença
neuromuscular
caracterizada por degeneração e perda de neurônios
motores da medula espinhal e do tronco cerebral,
resultando em fraqueza muscular progressiva e
atrofia. Com o diagnóstico fui encaminhada para
ANPR, onde passei por uma avaliação com a
equipe multiprofissional, quando meus pais foram
orientados da importância de iniciar os atendimentos
(educacional especializado) e o de reabilitação o mais
cedo possível.
Não foi um momento
fácil porque como moro em
Floriano, tinha que acordar
muito cedo e minha mãe
me acompanhava todos os
dias mas sempre estava feliz,
gostava de ir para fazer as
atividades da escola, passeios,
ficar com as amigas e a
reabilitação.
Na escola fiquei até terminar
o Pré Escolar, aprendi todas as letras do alfabeto e
fazia leitura de palavras, quando fui encaminhada
para o Ensino Comum. Esse momento foi bem
tranquilo porque eu iria para a outra escola, mas
poderia continuar na escola da ANPR três vezes na
semana para apoio educacional e fazer a reabilitação.
Procuramos a escola mais próxima da minha casa,
a Escola Mul. Dona Lázara Ribeiro Vilela. Fui bem
recebida, acolhida por todos mas na época nem
todas as escolas tinham acessibilidade para receber
pessoas com deficiência física. Nesse momento foi
muito importante o acompanhamento da equipe
pedagógica da ANPR que foi até a escola para
orientar e falar das minhas necessidades e também
davam o suporte pedagógico para as dificuldades
que encontrei.
Quando terminei o Ensino Fundamental e iniciei o
Ensino Médio foi uma época um pouco mais difícil,
primeiro porque tive que sair de Floriano e vir para

Maringá e depois porque no Ensino Médio não
teria mais o apoio pedagógico da ANPR. Nesse
momento meu coração partiu, me separar
dos amigos, professores, das atividades que
realizávamos e que muitas eram a oportunidade
que eu tinha de socialização como os passeios,
festividades de final de ano, comemorações
internas e as apresentações externas que sempre
participava, mas por outro lado feliz, era mais
uma etapa vencida.
Iniciei o Ensino Médio no Colégio Estadual
Juscelino Kubitschek de Oliveira, encontrei
algumas dificuldades quanto a necessidade de
adaptações ao espaço físico, mas fui muito bem
acolhida por todos do Colégio e pelos novos
amigos que foram essenciais, me ajudavam em
tudo; descer no pátio; cantina e até mesmo na
quadra esportiva porque havia lances de escadas
e sempre tive o apoio dos professores e equipe
diretiva.
Concluído o Ensino Médio, resolvi dar um
tempo nos estudos e na reabilitação, queria um
tempo de descanso, mas logo pensei em iniciar
um trabalho mas não queria nada informal. Foi
quando procurei a Agência do Trabalhador, fiz
um cadastro e passado alguns dias fui chamada
para fazer um curso de Telemarketing. Concluído
o curso fui encaminhada para a GVT para ser
operadora.
Atualmente exerço a função de Operadora de
Telemarketing da Call Center da VIVO e recebo
ligações de todo Brasil, diretamente do cliente,
para troca de planos, solicitações de reparos e
outras. Gosto muito do meu trabalho, tenho
amigos, sou tratada com respeito por todos e
estou a 7 anos nessa empresa.
Essa é minha história de vida e só tenho
a agradecer primeiro a DEUS que me deu
determinação para buscar meus sonhos, depois
a minha família que é minha base sempre me
apoiando, a todos da ANPR que foi o princípio para
que eu pudesse realizar meus sonhos e também
a empresa onde
trabalho
pela
oportunidade
de realizar o
que gosto.
Ex Aluna
Claudia de F.
Smith
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INTEGRAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA
Consideramos
que
o
bom
funcionamento
escolar
está
diretamente
relacionado
à uma série
de fatores tais
como: a gestão
escolar;
a
metodologia de
ensino aplicado;
o corpo docente
e também a
relação
entre
família e escola.
Manter
o
bom
relacionamento
com
os pais e familiares
dos alunos, trazendoos para o cotidiano da
escola, é algo importante
e essencial e deve estar presente em qualquer
trabalho educativo que tenha como principal alvo,
o aluno. A escola deve também exercer sua função
educativa junto com os pais, discutindo, informando,
orientando sobre os mais variados assuntos para que
juntos possam proporcionar um bom desempenho

escolar e social
dos alunos.
Quando os
pais participam
ativamente
da vida de
seus ﬁlhos e
se
engajam,
inclusive,
no cotidiano
escolar
dos
mesmos,
a
tendência é que os
alunos se dediquem
e se esforcem mais
por
se
sentirem
amados e apoiados.
O
estabelecimento
de uma relação de conﬁança entre família e
escola, assegura o fortalecimento do vínculo
e consequentemente gera grandes melhoras
no que diz respeito ao crescimento intelectual,
emocional, social, cultural, cientíﬁco e espiritual
dos educandos.
Sabemos o quanto é preciso que as escolas criem
espaços para trocas com a família, tanto no dia a
dia, bem como em momentos especíﬁcos, reuniões
e eventos. Com este propósito, a Associação Norte

Paranaense de
Reabilitação,
mantenedora da
Escola
Albert
Sabin – Educação
Infantil e Ensino
Fundamental,
na Modalidade
E d u c a ç ã o
E s p e c i a l ,
organizou
no
dia
09/09/2019 uma
homenagem
às
MÃES
e
familiares que exercem este papel na vida de
nossos alunos. Neste dia, nos períodos matutino
e vespertino, houve palestra motivacional com o
Missionário Manolo, onde o mesmo proporcionou
também momentos emocionantes com músicas e
mensagens direcionados às mães e/ou cuidadores
de seus ﬁlhos (as) e logo após foi servido um café
especial e brincadeiras. Momentos como este de
confraternização estreitam os laços entre a família e
a instituição, proporcionando ganhos importantes
no desenvolvimento emocional e social dos
educandos.
Carmen Lúcia Messias Parrilha/Psicóloga/
ANPR

VACINA CONTRA INFLUENZA/GRIPE

A
Inﬂuenza
é
doença
respiratória
infecciosa de origem
viral que pode levar a
morte,
especialmente
os
indivíduos
que
apresentam fatores e
condições de risco para as
complicações.
A
Organização
Mundial de Saúde (OMS),
de
forma
integrada
e
articulada
comas
Secretarias
Estaduais
e Municipais de Saúde
realizaram no período de
10 de abril à 31 de maio
a Campanha Nacional de Vacinação contra a Inﬂuenza. O
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objetivo é reduzir as complicações, internações e a mortalidade
decorrente das infecções pelo vírus da inﬂuenza.
Os grupos prioritários para a vacinação são os idosos
com 60 anos ou mais, crianças de 06 meses e menores de
06 anos, gestantes, mulheres que tiverem bebês em até 45
dias, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas,
população privada de liberdade, funcionários do sistema
prisional, adolescente e jovens de 12 a 21 anos de idade sob
medidas socioeducativas e portadores de doenças crônicas
não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais
independente da idade com prescrição médica.
O público alvo representa aproximadamente 59,1 milhões
de pessoas cuja a estratégia é vacinar 90% de cada um deles.
No dia 08 de maio uma equipe de saúde do Município de
Maringá estiveram na instituição e realizou a vacinação nos
alunos e funcionários.
Telma Lara R. dos Santos/Enfermeira da ANPR

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: Fabiana Polpeta Santo Medeiros
Coordenadora Financeira: Edecleide Silvestre de
Paula
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DEPOIMENTO DA
SUPERVISORA JOCIELY
No ano de 2004 o Centro
Universitário Ingá - Uningá
- ﬁrmou uma parceria com a
Associação Norte Paranaense
de Reabilitação - ANPR que possibilitou aos alunos
do último ano do Curso de
Fisioterapia realizar o estágio
obrigatório em Saúde da
Criança.
O convívio monitorado entre
os Acadêmicos e as Crianças
com
deﬁciências
nesses
últimos anos nos mostrou que
os estagiários evoluem muito
quando colocam em prática a
teoria aprendida no decorrer
do curso.
Dentre tantas outras teorias,
os nossos Acadêmicos aplicam
na prática técnicas como
Bobath e Integração Sensorial
e assim conseguem prestar
um atendimento adequado,
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direcionado e supervisionado às crianças.
A diversidade de quadros clínicos é um fator extremamente positivo pois possibilita
uma maior experiência aos futuros Fisioterapeutas que saem deste período com um
ótimo preparo para o mercado de trabalho, uma vez que lhes é ofertada a oportunidade
de aprimorar e praticar seu aprendizado.
Mas este não é o único benefício que foi veriﬁcado nesses 14 anos de parceria. Observo
ainda outro crescimento, que me é passado pelos relatos diários, sendo o respeito ao
próximo, a valorização e a resiliência, trabalhados diariamente.
São nas nossas conversas que vejo a mudança nas atitudes deles e seus relatos me
mostram que a transformação vai além desse espaço físico, ela se estende para o dia a
dia do Acadêmico, para suas famílias e amigos.
Concluo facilmente que tanto a vida do acadêmico quanto a das crianças são
transformadas e esta transformação benéﬁca, informa que trilhamos no caminho certo
e nos motiva a segui-lo sempre buscando o crescimento de todos os envolvidos nesse
processo!
Jociely Parrilha Mota Furlan - Supervisora da Uningá

DEPOIMENTO DA ACADÊMICA ISADORA

Quando dei início ao
estágio de pediatria;
tive
o
primeiro
contato
com
uma
criança, sabe aquele
sentimento de medo?
insegurança? um misto
de sentimentos! Aquele

Associação Norte
Paranaense de Reabilitação

leve desespero....
No entanto com o decorrer dos dias, a paixão foi
tomando conta do meu coração, aquela vontade de
abraçar cada criança, aquele sentimento de querer
entender cada história, a vontade de se colocar no lugar
de cada pai? era isso que eu sentia... Tive a sorte grande
de ser conduzida pela melhor professora a querida
Jociely, pessoa indescritível, é uma mestra competente,
dinâmica, amiga, que nos passa conﬁança, e quando
estamos em sua presença nos sentimos encorajadas
e protegidas.
Tudo isso fez com que o grupo se tornasse mais
coeso, e o trabalho ﬂuísse de maneira tranquila
e agradável. Fomos orientadas dentro de uma
perspectiva formativa que nos proporcionou
grandes momentos de aprendizagem que foram
inesquecíveis. Por este motivo o estágio na ANPR
foi a experiência mais linda que tive. No último dia
senti um aperto enorme em imaginar que já havia
acabado.... Agradeço de forma carinhosa, pelos
momentos de alegria e chuva de aprendizado, que
vivemos neste período.
Isadora Cobianco - ACADÊMICA de Fisioterapia
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PARCEIROS DA
INSTITUIÇÃO

Cada vez mais as Organizações da Sociedade
Civil – OSCs tem buscado estabelecer parcerias
com órgão públicos, institutos, empresas,
indústrias, pessoa física, entre outros; aﬁm de
captar recursos para realizar suas atividades.
Chamamos de PARCEIROS aqueles que,
conhecendo o trabalho desenvolvido pela
Instituição aceitam colaborar para o seu
crescimento e aprimoramento. As parcerias
estabelecidas ao longo dos anos pela ANPR tem
possibilitado a realização de diferentes programas

nas áreas social, educacional e de saúde para
pessoas com deﬁciência física neuromotora
e outras associadas; possibilitando a
consolidação da missão da Instituição.
Desde 1994 a Associação Norte Paranaense
de Reabilitação – ANPR realiza uma promoção
tradicional e fundamental na arrecadação
de recursos ﬁnanceiros para a Instituição,
chamado Churrasco Macho. Neste ano tivemos
a 21ª Edição deste evento e sua realização não
seria possível sem a colaboração de vários
parceiros como a AgroSafra – ForçaSolar –
Revest Acabamentos - Via Verde Fiat - A7

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;
•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

Corretora de Seguros – Leilões Judiciais
Serrano e Termas de Jurema, que foram
fundamentais na organização do evento.
Mas não podemos deixar de destacar que
muitas outras empresas e pessoas físicas
contribuíram na compra dos ingressos.
Você também pode ser um Parceiro da
ANPR, Venha conhecer o nosso trabalho e
com certeza você vai encontrar um meio de
colaborar.
Raquel de Araujo Bomﬁm Garcia –
Psicóloga/ANPR

