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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/04/19................................. R$ 66,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/04/19.................................R$ 26,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/04/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Apae amplia o atendimento na área da saúde em Primeiro de Maio
 A Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, APAE 
de Primeiro de Maio, é 
uma sociedade civil, be-
neficente, sem fins lu-
crativos ou de fins não 
econômicos, que presta 
serviço na área da As-
sistência, Educação e 
Saúde. A unidade está 
integrada, por filiação, à 
Federação das APAES 
do Estado do Paraná e 
a Federação Nacional 
das APAES cujo Estatuto 
adere. A instituição tem 
como Princípios Institu-
cionais: 1. Possibilitar o 
desenvolvimento do po-
tencial da Pessoa com 
Deficiência, melhorando 
sua qualidade de vida; 
2. Propiciar à Pessoa 
com Deficiência condi-
ções para o desenvolvi-
mento e aprendizagem 
para a manifestação 
de sua individualidade; 
3. Oferecer diferentes 
possibilidades técnicas 
e instrumentais para a 
preparação da pessoa 

com deficiência para a 
vida; 4. Sensibilizar a so-
ciedade para a causa da 
Pessoa com Deficiência, 
reduzindo preconceitos e 
ampliando a consciência 
quanto ao seu papel e 
posicionamento. 5. As-
segurar a observação e 
divulgação dos direitos 
da pessoa com defici-
ência.  O seu Objetivo 
Principal é promover 
a atenção integral e a 
melhoria da qualidade 
de vida da pessoa com 
deficiência, preferen-
cialmente Intelectual, e 
Múltiplas Deficiências, e 
com Transtornos globais 
do Desenvolvimento, 
em seus ciclos de vida: 
criança, adolescente, 
adulto e idoso, buscan-
do assegurar-lhe o pleno 
exercício da cidadania. 
 A APAE de Pri-
meiro de Maio, está de-
vidamente credenciada 
junto ao Ministério da 
Saúde/ PRONAS/PCD, 
podendo ter acesso e 
participar de Políticas 

Públicas Nacionais nes-
te âmbito. Diante disso 
e pensando numa forma 
de atender as demandas 
identificadas na área da 
saúde, mais especifica-
mente em fisioterapia, 
que estavam muito abai-
xo do esperado e para 
prover a quantidade ne-
cessária de atendimen-
tos e disponibilização de 
profissionais, com vistas 
na busca do pleno de-
senvolvimento do públi-
co atendido, pacientes 
carentes, beneficiários 
na sua maioria do BPC 
– Benefício de Prestação 
Continuada, e com baixo 
nível sócio econômico e 
cultural, idealizou no pe-
ríodo de 2015 à 2017 a 
proposta de desenvolver 
um Projeto em parce-
ria com o Ministério da 
Saúde, através do Pro-
grama Nacional de Apoio 
e Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência 
PRONAS/PCD. O referi-
do Programa tem a fina-
lidade de captar e cana-

lizar recursos destinados 
a estimular e desenvol-
ver ações de promoção à 
saúde e de reabilitação/
habilitação da pessoa 
com deficiência.
  Através da 
iniciativa da Diretoria 
Executiva anterior, re-
presentada pelo Presi-
dente Antonio Velasco e 
a atual Diretoria repre-
sentada por Fernando 
Shigueru Matsuki, com o 
suporte da gestão esco-
lar da instituição, Lucia 
do Céu Cardoso Agos-
tinetti - 2016 e Rosilene 
Rodrigues Martins Fran-
ciosi 2017, a Secretária 
Administrativa - Eliana 
Ferreira da Silva, Setor 
clínico – Fisioterapeu-
tas Amanda Rossi Ávila 
e Marcia Hitomi Ogawa 
Pecoraro, juntamente 
com a equipe de consul-
toria do Projeto: Mario 
Luiz Bosso. (M. L. BOS-
SO CAPTA - Consulto-
ria e Projetos – ME.), foi 
dado inicio a elaboração 
deste tão importante e 

almejado Projeto. O qual 
exigiu grandes esforços, 
e teve como título "Am-
pliação dos Serviços 
Médico - assistenciais e 
Modernização do Parque 
Tecnológico, voltado ao 
atendimento dos serviços 
de hidroterapia e fisiote-
rapia e Reabilitação Físi-
ca e Intelectual´" SIPAR: 
25000.078350/2015-05. 
O referido projeto que 
teve a sua assinatura 
em 28 de agosto 2017 
e autorização para exe-
cução/implementação 
a partir de fevereiro de 
2018, para uma vigência 
de 24 meses, no valor 
de R$ 400,245,63 (qua-
trocentos mil, duzentos 
e quarenta e cinco reais 
e sessenta e três 
centavos), desti-
nado a aquisição 
de novos equipa-
mentos específi-
cos para o setor 
da saúde; equi-
pamentos de 
informática; ar 
condicionado e a 

contratação de dois fisio-
terapeutas e duas auxi-
liares de enfermagem.
 Passado alguns 
meses da execução já 
podemos felizes informar 
que muito valioso e útil 
está sendo esta sendo 
a implementação desse 
serviço de habilitação e 
reabilitação da pessoa 
com deficiência, a alegria 
dos pacientes com a utili-
zação dos recursos/equi-
pamentos disponíveis, 
que vem promovendo a 
prevenção e manuten-
ção de patologias, pos-
sibilitando a melhoria da 
saúde, da qualidade de 
vida e auto-estima dos 
pacientes atendidos. 
 Com esse pro-

jeto houve um aumento 
do atendimento clínico 
em fisioterapia, princi-
palmente aos pacientes 
que são portadores de 
patologias neurológicas, 
que tinham atendimen-
tos com numero reduzi-
do e a inserção de novos 
pacientes que estavam 
sem atendimento. Pro-
movendo assim, a me-
lhoria e potencialização 
dos serviços ofertados. 
Valendo ressaltar que 
houve uma transforma-
ção no espaço físico 
da escola, do setor da 
saúde, com a instalação 
dos novos equipamentos 
que continuarão benefi-
ciando o público atendi-
do. 


