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Apae de São Luís completa 50
anos de prestação de serviços
Seguindo o decreto estadual que proíbe eventos e aglomerações, haverá a celebração de uma missa em ação de
graças, nesta quarta-feira, às 10h; ato será on-line, com transmissão ao vivo no canal da instituição no YouTube

A

Apae de São Luís está
completando 50 anos de
atividades em prol das
pessoas com deficiência.
O presidente, Sebastião Vanderlaan
de Almeida Rolim, em respeito ao
agravamento da pandemia de Covid19, optou por adiar outras comemoraç.ões, mantendo para hoje a celebração de uma missa em ação de
graças. Atendendo ao decreto estadual que proíbe eventos e aglomerações, a celebração eucarística será online, às 10h, com transmissão ao vivo
no canal da instituição no YouTube.
Fundada pelo professor Expedito
Alves de Melo, um incansável lutador em prol da causa da inclusão da
pessoa com deficiência enquanto
viveu, a Apae de São Luís ao longo
dos anos foi ampliando sua atuação.
A Apae de São Luís foi a primeira fundada no Maranhão e integra o Movimento Apaeano, que é uma grande
rede constituída por pais, amigos,
pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras (públicas e privadas) para a
promoção e defesa dos direitos de
cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social.
Atualmente, a entidade presta
serviços de excelência nas áreas de
assistência social, prevenção, saúde,

Divulgação

Apae de São Luís tem serviços nas áreas de assistência social, prevenção, saúde, reabilitação e educação

reabilitação, educação (escolarização, educação e qualificação profissional e inclusão no mercado de
trabalho) e cultura, e promove uma
verdadeira transformação na qualidade de vida de milhares de alunos e seus familiares.
Resgate da autoestima
Para a ex- aluna Danielle Gonçalves, deficiente intelectual que se desenvolveu com o apoio da entidade,

falar da Apae é sempre algo que a
emociona, pelo amplo papel da instituição em sua vida, e que vai desde
o seu desenvolvimento físico e intelectual, passando pela escolarização e inserção social, além do resgate de autoestima.
“Meus pais me levaram para a
Apae de São Luís com oito meses de
vida. Foram vários os problemas no
parto e a falta de oxigenação cerebral me deixou com várias sequelas,

até suspeita de hidrocefalia. Mas
meus pais nunca desistiram de mim
e tentaram melhorar minhas condições. Graças ao tratamento recebido na Apae de São Luís foram
sendo revertidos diversos problemas de saúde. Depois, veio o processo de escolarização, outro grande
desafio. Aprendi a ler e escrever na
escola Eney Santana com os professores da Apae de São Luís e devo
tudo a eles. Depois, consegui estu-

dar em uma escola regular e me formei como fisioterapeuta. Hoje aos
32 anos posso dizer que cheguei
muito longe do que os médicos que
me desenganaram quando nasci
imaginaram”, relata Danielle.
Ela lembra ainda que, na adolescência, passou a frequentar a escola
tradicional pela tarde. Nas manhãs,
ela passava sempre na sede da Apae
de São Luís no Anil, onde praticava
esportes e fazia oficinas de pintura,
entre outras atividades importantes
para o seu desenvolvimento e socialização. Mas as marcas da discriminação que sofria ainda existem, e
doem ao serem lembradas por ela.
“Na escola tradicional que eu
passei a frequentar quando adolescente, os colegas me discriminavam,
não me incluíam e me diminuíam
com seus gestos e comentários; era
horrível mas eu aguentava firme.
Mas quando eu chegava na sede da
Apae de São Luís parecia que estava
entrando em um outro mundo,
onde eu era amada, respeitada e incentivada cada vez mais. Sempre
participei de tudo lá, mesmo adulta.
Sou índia do Boi da entidade, fui
atleta e participei das Olimpíadas
Nacionais das APAEs , onde conheci
o Rei Pelé. Minhas melhores memórias de vida estão ligadas à Apae

de São Luís”, revela ela, que hoje trabalha na Apae de São Luís como fisioterapeuta contratada.
A história de Danielle é uma entre
milhares de outras vidas que a entidade ajudou a transformar ao longos desses 50 anos. Mas o grande desafio que ainda existe é mostrar para
a sociedade o quanto a pessoa com
deficiência pode ser produtiva no
mercado de trabalho. 

MAIS
Entre os principais marcos
históricos da Apae de São
Luís, destacam-se: em 1992,
foi fundado o Laboratório de
Análises Clínicas e o Setor de
Teste do Pezinho. Em 2001,
aconteceu a habilitação da
Apae de São Luís como
Referência Estadual em
Triagem Neonatal. Em 2002
aconteceu o convênio com
o SUS/SEMUS e em 2003 a
Fundação da Clínica Escola
Sta. Edwiges. Em 2007, foi
implantado o Programa de
Saúde Auditiva e em 2020
houve a implantação do
Projeto de Reabilitação PósCovid19.
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Imperatriz amplia as
medidas de restrição
Novo decreto municipal terá validade até o dia 5 de abril; objetivo é
combater o aumento no número de infecções pelo novo coronavírus
O novo decreto da Prefeitura de Imperatriz com mecanismos que restringem a circulação das pessoas, visando combater a disseminação da
Covid-19, sairá nesta quarta-feira 10,
e terá validade até 5 de abril. Basicamente, serão mantidas as limitações
que vinham sendo impostas, com
a diferença de que o comércio. assim
como bares, restaurantes, academias, parques aquáticos e shopping

centers terão que obedecer lotação
máxima de até 40% de suas capacidades, exceto farmácias e supermercados. Esses mesmos 40% se determinam para o limite da ocupação
dos templos religiosos.
O secretário de Governo, Eduardo
Soares, disse que a colaboração das
pessoas, observada pela fiscalização
diuturna que vem sendo executada
por agentes da Prefeitura, com apoio

da Polícia Militar, já faz com que o
movimento seja consideravelmente
menor nos últimos 10 dias.
Ele observa que os bares e restaurantes já encerram suas atividades bem mais cedo, antes mesmo
das 23h, por falta de fregueses. “São
raras as constatações de estabelecimentos que ainda contrariam as
normas vigentes, no centro ou nos
bairros”, informou.

Cidade de Imperatriz tem sido alvo de fiscalizações da Prefeitura e PM

O comércio diurno, inclusive no
Calçadão, registra diminuição de
mais de 50% do movimento, em
razão das medidas restritivas e do
medo generalizado. “As pessoas,
mesmo as que antes estavam mais
desatentas, passam a perceber que o

perigo é real. Já se vê a volta do desemprego em larga escala, casos de
bares e restaurantes que já demitiram metade dos seus colaboradores.
Isso nos preocupa muito, mas alguns
ajustes ainda são necessários, e é o
que faremos no novo decreto”, disse.

Eduardo Soares lembra que as
pessoas devem se valer mais dos estabelecimentos que oferecem os formatos delivery e drive thru. Ele lembra que o índice de contaminação já
se desacelera, mas que os leitos hospitalares estão muito próximos da saturação, principalmente em razão da
pressão dos outros municípios da região, que encaminham todos os seus
pacientes graves para Imperatriz.
Todas as demais restrições do
decreto anterior permanecem, dentre elas, as pertinentes às festas,
shows e eventos com pista de
dança. Nas farmácias e supermercados, serão intensificadas fiscalizações quanto aos cuidados preventivos, em relação à aferição da
temperatura corporal e disponibilização do álcool em gel, além do
distanciamento nas filas. 

