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MISSÃO
Realizar trabalho social com famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social em parceria com a rede 
socioassistencial, através de ações que visam resgatar a dignidade 
humana e a cidadania plena, respeitando o meio ambiente.

VISÃO
Ser referência municipal, estadual e nacional em desenvolvimento 
solidário e sustentável.

VALORES
Ética, respeito, transparência, solidariedade, fraternidade e cultura 
da paz.



APRESENTAÇÃO
A Ação Social do Paraná é uma instituição da Igreja particular de Curitiba, com a premissa de ser “Igreja em Saída”, 
o que significa ir ao encontro das necessidades da população em situação de risco e vulnerabilidade social, 
executando políticas públicas nas áreas de Assistência Social, Educação e Segurança Alimentar e Nutricional. Essa 
missão se apoia no evangelho de São Mateus: “Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava com 
sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa;” (Mt 25, 35-36).

Este relatório é uma forma de prestação de contas para a sociedade, mostrando nossas ações para os parceiros 
que contribuíram durante o ano de 2017: setores governamentais, empresarial, voluntários, doadores e 
comunidade em geral. Com muita alegria demonstramos os resultados alcançados de forma coletiva executada 
por mais de 300 colaboradores.

É muito gratificante olhar para o ano de 2017 e constatar os inúmeros resultados alcançados que possibilitaram 
garantir direitos e promover vida digna. Houve muitos desafios que foram superados com trabalho técnico em 
equipe e dedicação aos usuários atendidos, valorizando a história de vida de cada pessoa e de cada família que 
passa diariamente por nossos projetos. 

As unidades de atendimento da Ação Social do Paraná, bem como toda a equipe técnica possuem o objetivo 
de contribuir para a autonomia e emancipação de cada um de nossos atendidos. Nos Restaurantes Populares o 
compromisso é promover o direito a alimentação saudável e de qualidade, acolhendo a todos com dignidade 
e igualdade, pois se configura em um espaço de partilha e convivência de todos aqueles que buscam por esse 
atendimento.

Os Centros de Educação Infantil buscam desde os primeiros anos de vida proporcionar qualidade na educação, 
para em conjunto com a família promover o desenvolvimento integral da criança. Além do cuidar e educar 
fornecendo uma estrutura adequada, a instituição preocupa-se em atender prioritariamente as famílias em 
situação de risco e vulnerabilidade social, proporcionando o desenvolvimento local.   

As Brinquedotecas em Ação ao atenderem crianças e adolescentes contribuíram com o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, através do lúdico e do brincar trabalharam questões sociais, resgataram 
sonhos, construíram projetos de vida. A unidade foi um espaço de referência no território, em que os atendidos 
puderam se desenvolver como um cidadão atuante e com possibilidade de transformar a sua história e sua 
comunidade.

O Asilo São Vicente de Paulo e Centro Dia refletiram o compromisso de atuação da instituição na garantia 
e defesa de direitos da pessoa idosa. Diariamente a equipe e voluntários se dedicaram para que os idosos 
tivessem qualidade e valorização da sua vida, superassem vulnerabilidades e violações de direitos.

Ao realizar este trabalho, mostramos o rosto da Igreja no compromisso de praticar o evangelho.  Agradecemos  
a todos que fizeram parte deste trabalho e convidamos para que permaneçam conosco em missão.

Padre José Aparecido
Ação Social do Paraná
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EDUCAÇÃO 
INFANTIL



São dois os Centros de Educação Infantil que 
a ASP administra atualmente em Curitiba, um 
no bairro boqueirão e outro no bairro tatu-
quara. Em ambas as unidades, as crianças 
participam de atividades que desenvolvem 
sua autonomia, sociabilidade, coordenação 
motora e o gosto pela alimentação saudável.

Na área de Educação Infantil a ASP tem o 
objetivo de proporcionar o desenvolvimento 
integral das crianças, em aspectos físicos, 
psicológicos, intelectual e social, comple-
mentando a ação da família e da comunida-
de. O planejamento pedagógico para este 
desenvolvimento integral é pautado no brin-
car como ferramenta essencial, que possibi-
lita o seu processo de aprendizagem, facilita 
a construção da reflexão, da autonomia e da 
criatividade.

Para potencializar o trabalho com as crian-
ças as unidades de educação infantil da ASP 
procuram sempre envolver os familiares dos 
educandos no processo pedagógico, pro-
movendo encontros e rodas de conversa. A 
equipe técnica da unidade também recebe 
formações constantemente, com o objetivo 
de sempre aprimorar o acompanhamento 
pedagógico e de gestão.

282
crianças atendidas

1252
atividades de incentivo 
à leitura

2.477
atividades de 
movimento para as 
crianças

Unidades atendidas pelo setor:

• CEI Brilho do Sol
• CEI Bom Pastor



EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Da esquerda para direita (em cima):
Davi Martins, Hillary dos Santos, Kemilly 
Vitória, Jackson Boaventura, Roger dos 
Santos.
No meio: Adrian Cardoso, Maria Eduarda, 
Davi Lucas.
Em baixo: Luiz Fernando, Ariadni 
Tatarchuk, Allan Gustavo, Heloisa Gomes, 
Lorena Evelin.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

BRILHO DO 
SOL
Localizado no bairro Tatuquara, em Curitiba, em uma região conhecida 

como Moradias Santa Rita, o Centro de Educação Infantil constitui-se como 

uma unidade de educação de referência não apenas local, mas na área de 

Educação Infantil. Tem a capacidade de atendimento de 100 crianças de um 

a cinco anos de idade, funcionando em período integral. No local, as crianças 

se desenvolvem em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.

Em 2017 as crianças brincaram, aprenderam e se desenvolveram no dia 

a dia. Por meio do brincar foram proporcionados benefícios como maior 

autonomia, noções espaciais, aprendizados nas relações sociais, entre 

outros. Destacamos também as atividades que proporcionaram movimentos 

diversos, as ações voltadas para o desenvolvimento da oralidade, os projetos 

literários para incentivar o gosto pela leitura e as atividades de valorização da 

diversidade e da cooperação, promovendo o respeito.

Crianças 
atendidas

122

Endereço: 
Rua Adriana Ceres Zaggo Bueno, 450 - Moradia Santa Rita - Tatuquara

Telefone: 
(41) 3153-4812

E-mail: 
cei.brilhodosol@aspr.org.br

Desenvolvimento integral da criança em seus aspectos 
físicos, psicológicos, intelectual e social



COMO FOI O ANO DE 2017 NO 
CEI BRILHO DO SOL
Valorização das diferenças e da cooperação

O Cei Brilho do Sol trabalhou durante todo o ano a multiplicidade de 
experiência e linguagens, a qual teve por objetivo o desenvolvimento 
integrado da criança promovendo suas descobertas, conhecimentos 
e autonomia. Objetivou a valorização das diferenças e da 
cooperação, potencializando os diálogos, debates das diferenças 
biológicas, sociais, culturais e religiosas. Todas as escolhas de 
interesses das crianças foram incentivadas sem distinção de gênero, 
possibilitando espaços de criação e expressão cultural das crianças e 
famílias, considerando as diversidades culturais e étnicoraciais.

Oralidade, leitura e escrita

Atividades de leituras de histórias e diversos outros tipos de textos 
fizeram parte do dia a dia das crianças. Contação de história, rodas 
de conversa e o acesso aos livros na sala e da sala multiuso foram 
alguns dos momentos que incentivaram a oralidade, leitura e escrita. 
Semanalmente a equipe pedagógica planejou atividades com 
alternância no repertório, possibilitando às crianças o manuseio e a 
escolha literária e incentivando nelas o reconto e a explanação.

Para as atividades foram utilizadas diferentes fontes de pesquisa: 
mapa, revistas, livros e internet. Houve incentivo também por meio 
do reconhecimento por parte da criança do seu nome, tentativa de 
escrita conforme faixa etária, brincadeiras com palavras, adivinhas e 
outros jogos com os nomes das crianças. 

Projetos Literários

Os projetos literários foram atividades que envolveram as famílias das 
crianças de todas as faixas etárias, por meio do envio de materiais 
para leitura e também de circuito literário com as famílias no próprio 
CEI. Resultaram na ampliação de repertório literário e no reconto e 
repercutiram na realidade familiar, ampliando a vivência da literatura.

492
ações para 
desenvolvimento da 
oralidade, leitura e escrita

4
projetos 
literários

atividades 
pedagógicas para 
a valorização 
das diferenças e 
desenvolvimento 
da cooperação.

79
Isadora Beatriz



Movimento e desenvolvimento motor

As propostas pedagógicas do CEI Brilho do Sol incluíram o objetivo de promover 
o desenvolvimento motor das crianças através de propostas com movimento. 
Ao todo foram 910 atividades diferenciadas para que as crianças rolassem, 
corressem, pulassem e desafiassem obstáculos corporais entre outros. Planejaram-
se jogos, brincadeiras cantadas e rítmicas voltadas para autoconhecimento e 
possibilidades de movimento. As ações de movimento promoveram conquistas 
no desenvolvimento motor das crianças, com alcances novos e significativos 
presentes no andar, correr, pular, entendimento de noções espaciais visando sua 
habilidade de deslocamento e integração de si para com o outro. Compreensão dos 
comandos, rítmicos, apreciação por atividades esportivas, recreativas e desafiadoras.

Desenvolvimento através da brincadeira

O planejamento pedagógico foi pautado no brincar para o desenvolvimento 
integral das crianças, com benefícios em diversos aspectos: oralidade, leitura, 
escrita, movimento, relações sociais e naturais, linguagens artísticas, musicalidade, 
identidade, autonomia, noções numéricas, espaciais e temporais. As brincadeiras 
promovidas pela equipe proporcionaram também novas habilidades na 
coordenação motora, raciocínio lógico, melhor expressão de vontades e desejos. 
O brincar foi proposto diariamente, sendo a principal atividade da criança, de 
acordo com as faixas etárias. No ambiente do brincar as crianças se soltaram, se 
desafiaram, se aventuraram e, ainda mais, compreenderam os combinados e limites 
das suas rotinas. As crianças se encontraram seguras, ouvidas, atendidas e livres, 
manifestaram através do brincar seus desejos, vontades, frustração, acordos e 
combinados. No brincar inventaram, imaginaram e sonharam.

910
atividades de 
movimento

182
atividades 
pedagógicas com 
brincadeiras

(esquerda para direita): Davi Lucas, Jackson Boaventura, Luiz Felipe, 
Kemilly Vitória, Roger dos Santos, Heloisa Gomes.



EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Alice Ferreira Borges Pereira 
e  Manuela Dias Ferreira



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

BOM  
PASTOR
Comprometimento com o cuidar e educar no 
desenvolvimento integral da criança

O CEI Bom Pastor atende crianças de um a quatro anos, em horário 

integral, no bairro do Boqueirão. Além do cuidar, do brincar e do 

educar, é uma unidade que tem a missão de promover a integração 

com a família e com o território local. No local, as crianças contam 

com um espaço para exploração e favorecimento da aprendizagem 

e para brincadeiras, além do desenvolvimento dos aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social. 

Algumas atividades de 2017 foram elencadas como destaques neste 

relatório. Entre elas, as atividades de acolhida, integração e interação 

com os familiares foram especiais, pois proporcionaram fortalecimento 

de vínculo dos pais e responsáveis com o CEI e deles com as crianças. 

Também há o destaque para as atividades de música, teatro e 

contação de histórias como formas de incentivar oralidade e leitura. As 

atividades que proporcionaram movimentos e as diversas linguagens 

artísticas que estimularam o desenvolvimento das crianças também 

são ressaltadas neste relatório.

Endereço: 
Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 4711 , Boqueirão

crianças de 
1 a 4 anos
atendidas 
em 2017

160

Telefone: 
(41) 3286 6336

E-mail: 
cei.bompastor@aspr.org.br



Oralidade e leitura 

Uma característica especial do ano de 
2017 foi a utilização da música como 
elemento para a oralidade rotineira das 
crianças. A música esteve presente nas 
rodas de conversas, em brincadeiras 
cantadas e em oficinas de musicalização. 
Também aconteceram ao longo do 
ano diversas outras atividades que 
estimularam a oralidade e a leitura, 
possibilitando que a criança usasse sua 
imaginação e criatividade, como: teatro 
com fantasias, cenários e dramatizações. 
Na contação de histórias, foram utilizados 
fantoches, dedoches e fantasias, as 
quais incentivaram a imaginação e 
proporcionaram integração entre as 
crianças de diferentes faixas etárias.

Integrações e acolhimento aos familiares

O CEI Bom Pastor realizou quatro integrações com as famílias no 
decorrer do ano, com o intuito de promover momentos brincantes 
e divertidos e assim fortalecer os vínculos familiares. Duas dessas 
atividades tiveram propostas artísticas, em que as crianças e seus 
familiares utilizaram diversos materiais para desenvolver a criatividade 
em conjunto. Em outra integração, as famílias participaram de um 
percurso com obstáculos e puderam experimentar uma das atividades 
de desenvolvimento da coordenação motora que são cotidianamente 
realizadas com as crianças. Outra proposta ocorreu durante a festa 
Julina, em que os familiares foram convidados para participar das 
brincadeiras com as crianças. Além destas integrações, ocorreram as 
reuniões formativas com os pais e responsáveis, para tratar de temas 
de relevância de acordo com a faixa etária. As atividades envolvendo as 
famílias foram fundamentais para o fortalecimento de vínculos familiares, 
estreitando a relação dos pais/responsáveis com a criança. Além disso, 
proporcionaram maior proximidade e colaboração da família com a 
unidade de atendimento e com a rotina diária. 

COMO FOI O ANO DE 
2017 NO CEI BOM PASTOR

760
atividades 
de leitura e 
contação de 
história

800
atividades com 
música

4
integrações 
com as 
famílias

10
reuniões 
formativas 
com as 
famílias

Sofia Antunes Pereira, Anthony de Oliveira Lopes, Valentina 
Sloboda Frassetto, Laura Ferreira Borges Pereira, Gabriela 

Araujo de Souza, Mariana Rodrigues de Lima Lauro



Atividades de Movimento

Foram diversas as atividades que privilegiaram o movimento das crianças, incluindo 
desafios de circuitos e jogos, como “ciranda-cirandinha”, “lenço atrás”, entre outros. 
Houve também uma semana de jogos cooperativos - estimulando o companheirismo 
e a inclusão de todas as crianças, independentemente de suas características físicas – e 
também jogos incluindo competições para estimular brincadeiras de forma saudável 
e ensinado que perder ou ganhar não é o mais importante. Todas estas atividades 
influenciaram no desenvolvimento motor das crianças, possibilitando noções espaciais e 
coordenação motora.

Linguagem artística

As propostas artísticas buscaram o desenvolvimento da sensibilidade, dos sentidos, da 
percepção, da criatividade e da experiência estética e cultural, respeitando a faixa etária 
das crianças e o percurso de cada um.

No decorrer do ano, foram utilizados diferentes materiais, possibilitando que as crianças 
tivessem experiências com tinta, giz de cera, canetinha, carvão, folha sulfite, papel 
cartão, espelho, chão, areia, trigo, argila, tijolo, entre outros. Entre as propostas de 
expressão artística, destaca-se a junção dos elementos naturais e artísticos, resultando 
em aprendizados sobre artes e meio ambiente. Esta proposta constituiu-se na exploração 
da área verde do CEI, com coleta de folhas e galhos secos para realização de pintura, 
utilizando as folhas como carimbos e também em atividade de modelar uma floresta 
utilizando estes materiais.

1567
atividades de 

movimento

817
atividades de 
expressões 
artísticas

Crianças em pé: Sophie Beatriz da Silva Soares, Kauê Henrique Staskoviak, Samirah Saleh, Ana Luiza Batista Dias, Gabriel Gumiela De Lima, Livia Leski De Souza, 
Paulo Eduardo Alves Mildenberg, Maria Eduarda Pimentel Da Silva,  Pedro Lucas Machado Dos Santos, Maria Luiza Gomes Correia, Sofia Gumiela De Lima,

Sentadas:   Melissa Gil Goetzinger Bonierski,  Ana Julia Machado Gonçalves, Sofia Bressan De Oliveira,  Arthur Magalhães De Queiroz, Rebeca Coppola Da Silva, 
Lara Isabel Gasparin Kreusch, Arthur Mota Nunes da Silva, Gabriely Benicio dos Santos, Ian Mori

Professoras: Alessandra R. de Lima, Camila G. Schitz e Dayane Ap. Calhari 



ASSISTÊNCIA
SOCIAL



ATENDIMENTO DIÁRIO A 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES 
E IDOSAS

A Ação Social do Paraná administrou 4 unidades 
vinculadas à Assistência Social no ano de 2017: 
O Asilo São Vicente de Paulo, serviço de 
acolhimento institucional de longa permanência 
para 160 idosas; O Centro Dia, serviço 
de proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosos e suas famílias; e 2 
unidades de Brinquedoteca em Ação, serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários para crianças e 
adolescentes de 06 a 14 anos.

Com a finalidade de assegurar a convivência 
comunitária, incentivar o desenvolvimento do 
protagonismo, contribuir para a prevenção do 
agravamento de situações de negligências, 
estimular e orientar na construção e 
reconstrução de suas histórias e vivências 
individuais e coletivas, a ASP atua e trabalha a 
política pública de assistência social de forma 
planejada e contínua nestas unidades.

No atendimento, objetivo é o fortalecimento dos 
vínculos familiares, a autonomia, emancipação e a 
superação dos mais diversos riscos sociais, além 
de promover a interação com o território local.

171 
idosas com garantia de 
vida digna no Asilo São 
Vicente de Paulo

30
idosos atendidos 
no Centro Dia com 
estímulo à socialização 
e ao convívio social 

154
crianças e adolescentes 
atendidos na 
Brinquedoteca em Ação 
com fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários

Unidades atendidas pelo setor:

• Asilo São Vicente de Paulo
• Centro Dia
• Brinquedotecas em Ação



ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Nilce Ramos



ASILO

SÃO VICENTE 
DE PAULO
O Asilo São Vicente de Paulo promove a qualidade de vida para a 

população idosa. É a casa de 160 mulheres com graus diferenciados de 

dependência e que demandam cuidados específicos. É uma instituição 

sem fins lucrativos, sendo referência na luta pela dignidade da pessoa 

idosa.

Apoio e acompanhamento nas 
Atividades de Vida Diária

O setor de lares no asilo acompanhou e auxiliou as moradoras nas 

atividades de vida diária, suprindo suas necessidades de forma 

humanizada e respeitando a individualidade, proporcionando 

qualidade de vida. As idosas tiveram apoio e acompanhamento na 

alimentação, higiene, saúde, lazer e bem estar, sempre incentivando a 

manutenção da funcionalidade motora, autonomia e a preservação da 

independência. 

Endereço: 
Rua São Vicente, 100 - Juvevê

Telefone: 
(41) 3313-5353

171
idosas acolhidas ao  
longo de 2017

2.623
visitas da comunidade

2.001
atendimentos 
fisioterapêuticos (1241 
individuais e 760 em grupo)

460.506
refeições servidas

95.265
fraldas utilizadas

Promoção da dignidade e do respeito pela pessoa idosa



Garantia de Direitos, Cultura e Lazer

Ao acolher as idosas, o asilo contribuiu para romper um ciclo de vulnerabilidade, 
risco social, situações de negligência e violências vivenciadas por diversas 
idosas antes do abrigamento. O setor de serviço social assegurou acesso a 
renda, documentações e direitos diversos. Garantiu fortalecimento de vínculos 
familiares, estimulou a convivência comunitária por meio das visitas institucionais, 
passeios, festas e das atividades com voluntários. 

2
reinserções familiares 
de idosas

1.072
Contatos diretos com 
familiares de idosas acolhidas

2.623
pessoas da comunidade visitaram 
o Asilo São Vicente de Paulo

65
Voluntários Atuantes  
junto às Oficinas

1.831
Atendimentos de corte, tintura, 
manicure e pedicure no Salão de 
Beleza

Uso racional de medicamentos

A farmácia do asilo proporcionou o fracionamento e correta dispensação dos medicamentos de acordo com as necessidades 
específicas de cada moradora, garantindo orientação adequada e diminuição dos riscos associados à terapêutica medicamentosa. 
Com projeto de farmácia clínica, atuou na redução de problemas relacionados a medicamentos, identificação de reações adversas, 
diminuição de custos, redução de internamentos e promoção do uso racional de medicamentos. 

50.000
medicamentos e materiais médico-hospitalares 
doados à instituição

350
mil medicamentos 
fracionados e dispensados

Cuidados diários com a saúde das idosas

O acompanhamento às idosas incluiu a promoção e a reabilitação da saúde e 
bem-estar das moradoras, com a administração de medicamentos prescritos, 
verificação dos sinais vitais, higiene das idosas, intervenções e encaminhamentos 
aos atendimentos quando necessários.

COMO FOI O ANO DE 2017 NO 
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

Natalia Levinski



Psicologia

Os atendimentos individuais e em grupo foram 
realizados com o intuito de compreender e resolver 
conflitos psicológicos, emocionais, comportamentais 
e trabalhar questões intrapessoais e interpessoais, 
oferecendo suporte emocional para as idosas 
institucionalizadas.

Acompanhamento Nutricional com 
planos individualizados

O setor de nutrição clínica garantiu o estado nutricional 
de cada idosa, construindo plano de atendimento 
individualizado para cada moradora, com olhar 
atento às dietas especiais, inclusive com realização de 
capacitação para colaboradores neste tema. Em 2017, 
estruturou-se a sala de acompanhamento nutricional, 
a qual possibilitou atendimento especializado e com 
resultados importantes para as moradoras com baixo 
peso, com diabetes descompensado e as que não 
aceitavam alimentação na consistência pastosa. 

Alimentação saudável

Para garantir uma refeição integral 
de qualidade que atenda às 
necessidades nutricionais de cada 
idosa moradora, foram planejados 
semanalmente cardápios 
contendo 5 refeições diárias, 
hidratação e suplementação para 
os casos prescritos.

Mobilidade e melhoria funcional

A fisioterapia teve por objetivo valorizar e praticar o exercício físico para melhorar a capacidade 
funcional das idosas, como também estimular a educação em relação à postura e prevenir 
incapacidades e limitações nas atividades funcionais. Promoveu o aumento ou manutenção da 
amplitude de movimento, da força muscular, resistência física e também a independência nas 
atividades de vida diária.

410
atendimentos de psicologia individuais ou em grupo

143
avaliações psicológicas com 100% das idosas 

454
avaliações 
fisioterapêuticas 

2.001
atendimentos 
fisioterapêuticos (1241 
individuais e 760 em 
grupo)

171
materiais recebidos de 
doação para o setor de 
fisioterapia

460.506
refeições servidas

1681
avaliações nutricionais realizadas

31,5%
das idosas com baixo peso após o 
tratamento alcançaram a eutrofia

Alzira Felix

Celebrações na Capela

104
Missas realizadas
para a omunidade

52
Novenas realizadas
para a omunidade



ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Senhoras: Rita, Elvira e Tereza, com 
Cláudia (gestora do Centro Dia).



CENTRO
DIA
Qualidade de vida para o idoso, 
mantendo convívio com a família

O Centro Dia do Asilo São Vicente de Paulo é um serviço voltado 
para idosos de ambos os sexos e tem sido cada vez mais procurado. 
No Centro Dia, que ocupa um espaço no mesmo terreno do Asilo, os 
idosos recebem acompanhamento das 7h30 às 17h30. Ali, participam 
de diversas atividades ocupacionais, culturais, físicas e de lazer, todas 
acompanhadas por uma equipe técnica capacitada.

O ano do Centro Dia

Em 2017, o espaço de acolhimento do Centro Dia foi reinaugurado 
após passar por uma reforma.

Ao longo do ano, os 30 idosos atendidos diariamente, entre homens 
e mulheres, receberam proteção, foram estimulados à convivência e 
tiveram acompanhamento para as atividades da vida diária. O diálogo 
com os familiares desses idosos incentivou o fortalecimento do vínculo 
familiar. 

O Centro Dia contribuiu para prevenir o acolhimento institucional e 
a violência intrafamiliar e assegurou o direito à vivência comunitária 
através das atividades de socialização e integração. Esse trabalho pro-
moveu melhora na qualidade de vida dos idosos semi-dependentes e 
independentes, seus cuidadores e suas famílias.

Centro Dia

idosos atendidos 
diariamente

30



39 
Oficinas do 
Movimento

as atividades com profissionais de 
fisioterapia contribuíram para melhorar 
mobilidade, equilíbrio, força muscular, 
coordenação motora ampla e lateralidade.

a atividade de dança 
contribuiu para trabalhar 
a coordenação motora 
ampla, lateralidade e ritmo.

resgataram o cuidado pessoal, o 
embelezamento e a melhora da 
autoestima. 

contribuíram para a preservação da memória 
musical e da cognição dos idosos. Foram 
trabalhados diversos estilos musicais: o sertanejo, 
modinhas, marchinhas e temas da época do ano 
(datas temáticas).

64 
Oficinas de  
Trabalhos  
Manuais

38 
Oficinas de 
Música

50 
Oficinas da 
Beleza

11 
Atividades
de Dança 
Sênior

23 
Oficinas de 
Recorte e
Colagem

41 
Oficinas de 
Desenho e
Pintura

exercitaram a coordenação motora fina, 
viso-motora, movimento em pinça, a 
cognição e a atenção concentrada através 
de imagens amplas e bem definidas, com e 
sem detalhes. 

FORAM REALIZADAS
AO LONGO DE 2017:

Ana Neusa, Devany, Olívia, Rita, Tereza e Elvira



promoveram o lazer e a integração com 
as moradoras, a equipe do Asilo e com a 
comunidade. 

Apoio aos familiares:

Foram realizadas 11 entrevistas com os familiares responsáveis pelos idosos, além de 23 atendimentos individualizados. 

Aconteceram 17 reuniões de grupos de apoio para familiares dos idosos com demência. 

51
Oficinas de
Contação de
Histórias

55
Oficinas de 
Memória Oral

33
Oficinas de 
Memória  
Escrita

131
Momentos
de Jogos

74
Passeios
no Jardim

10
Festas
Temáticas

resgataram valores culturais dos idosos, a 
memória educacional familiar e social. A 
atividade foi realizada em parceria com a 
“Casa do Contador de Histórias”. 

com perguntas e charadas, trabalhou-se 
para melhorar as memórias numérica, 
semântica, de evocação e o cognitivo do 
grupo de idosos.

trabalhou-se para melhorar a coordenação 
motora fina e viso-motora através da 
escrita, além trazer benefícios para 
cognição.

promoveram socialização, integração 
e lazer, contribuindo ainda para a 
estimulação cognitiva do grupo.

foram diversos os benefícios do sol e da 
caminhada para os idosos. Os passeios 
ainda foram acompanhados por roda de 
conversa, estimulando a socialização. 

Rita, Ana Neusa, Devany, Tereza e Elvira



ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Caroline Vitória(em pé),
Letícia dos Santos e Ana Luiza



BRINQUEDOTECAS 
EM AÇÃO
As Brinquedotecas em Ação desenvolveram atividades 
no horário contrário ao da escola, proporcionando 
participação, socialização e fortalecimento de vínculos

As Brinquedotecas em Ação são unidades administradas pela ASP que fizeram 
a diferença na vida de famílias da região onde estão localizadas. O projeto 
proporcionou a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos um espaço de convivência 
para formação, incentivo à cidadania e desenvolvimento do protagonismo e da 
autonomia, a partir dos interesses e potencialidades de cada participante. São 
atendidas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, que 
passam a fazer da Brinquedoteca um lugar de referência para desenvolver a 
afetividade, a socialização, a solidariedade e o respeito.

No ano de 2017 muitas novidades possibilitaram resultados incríveis para o 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Um projeto especial de 
biblioteca móvel contribuiu para o incentivo à leitura, assim como há foram 
identificados diversos bons resultados na aproximação dos educandos com 
a comunidade, fruto de um compromisso de fortalecimento de vínculos 
comunitários que a Brinquedoteca assume. Há o destaque também para 
as brincadeiras dirigidas pela equipe, para as atividades que envolveram 
familiares, para as atividades externas e para as importantes parcerias 
realizadas, que têm contribuído para proporcionar aprendizados e diversão 
para as crianças e adolescentes. 

crianças e 
adolescentes 
atendidos 
em 2017

154

Endereço: 
Rua Dolores Guedes, 123

Unidade Tatuquara

Telefone: 
(41) 3564-5254

E-mail: 
brinquedoteca.tatuquara@aspr.org.br



Ações no território: Aproximação e pertencimento

As crianças e adolescentes foram incentivadas a participar da vida pública 
do bairro e a compreender criticamente sua realidade social. Entre as visitas 
realizadas, os participantes destacaram a visita ao Conselho Tutelar e à Escola 
Leonel de Moura Brizola. A comunidade também compareceu à Brinquedoteca 
para participar de exposições e apresentações. Um destaque foi a atividade com 
lideranças religiosas para discutir tolerância e respeito às escolhas individuais.

Oficinas de 
incentivo 
à leitura – 
Tatuquara

Oficinas de 
incentivo 
à leitura – 
Boqueirão 
(fevereiro a maio)

18 5

Aproximadamente  

140
Rodas de conversa 
Tatuquara:  
De 03 a 04 vezes 
na semana

Aproximadamente  

56
Rodas de conversa 
Boqueirão:  
De 03 a 04 vezes 
na semana

Oficina de leitura: 
Conhecimento e reflexão

Um dos grandes resultados de 2017 foi 
incentivar as crianças e adolescentes à 
leitura. Por meio dos livros, elas conhecem 
outros lugares, costumes e culturas. As 
oficinas de leitura também fortaleceram 
os vínculos familiares ao incentivar que 
os atendidos fizessem atividades em 
família.  Ao longo do ano, a oficina se 
expandiu para beneficiar a comunidade. 
Em junho, a equipe organizou um tambor 
com livros arrecadados por doação 
para que a comunidade tivesse acesso. 
A “Tamborteca” foi colocada em uma 
Unidade de Saúde.

Roda de Conversa:
Espaço de partilha

Grande parte das atividades 
foram planejadas a partir 
dos temas trazidos pelas 
crianças, adolescentes e 
seus familiares por meio de 
rodas de conversas. Esses 
momentos contribuíram 
para a interação, o 
conhecimento, o diálogo 
e a superação da timidez. 
Os atendidos passaram a 
valorizar a opinião do outro 
e a argumentar a respeito de 
um tema.

De janeiro a maio de 2017, estiveram em funcionamento duas Brinquedotecas: no Boqueirão e no Tatuquara. A partir de junho, devido 
ao encerramento do convênio com o Programa Petrobras Socioambiental, a unidade do Boqueirão interrompeu suas atividades.

COMO FOI O ANO DE 2017 NAS 
BRINQUEDOTECAS EM AÇÃO

Camila Araújo, Gabriele Vitória, Nataly Vitória, 
Evelyn Tamires, Alice Aparecida



Reunião de Integração: 
fortalecimento de vínculos 
familiares

As reuniões de integração possibilitaram que os 
pais e responsáveis convivessem com seus filhos 
no espaço da Brinquedoteca e ali brincassem 
com eles por algumas horas. Eles partilharam o 
lanche e realizaram atividades de aprendizado 
e conhecimento. Além das reuniões de 
integração, as famílias estiveram presentes em 
eventos que contribuíram para o fortalecimento 
dos vínculos afetivos.

Acompanhamento 
socioassistencial: defesa e 
garantia de direitos

O acompanhamento socioassistencial 
foi realizado através do diálogo com as 
famílias e com os equipamentos públicos 
locais. Possibilitou o acesso à informação 
sobre direitos de cidadania; fomentou 
a participação dos usuários no território 
e o desenvolvimento da autonomia; 
possibilitou acesso a manifestações 
artísticas, culturais, esportivas e de lazer; 
contribuiu para construção de novos 
projetos de vida; fortaleceu a função 
protetiva da família; assegurou espaços 
e atividades para o convívio social e 
comunitário. 

Parcerias: Trabalho em Rede

As parcerias estreitaram laços com a comunidade 
e contribuíram para o bom andamento do projeto. 
A parceria com equipamentos públicos, com 
empresas e grupos locais fortaleceram o trabalho 
em rede, contribuíram nos encaminhamentos, 
acompanhamentos, capacitações e atividades 
especiais. Por várias vezes houve doações voltadas 
para as crianças e adolescentes. Todas as atividades 
externas aconteceram devido à contribuição de muitos 
parceiros.

Passeios e atividades externas: Socialização e Lazer

Descontração, brincadeiras, conhecimento e socialização. Estes são alguns dos 
benefícios que as atividades externas propiciaram às crianças e adolescentes. Os 
atendidos da Brinquedoteca estiveram presentes no EPTran Fazendinha, Teatro 
Sesi, Museu MUMA, Shopping Palladium, Parque do Golinha, Teatro Guaira, Museu 
da Vida, CEI Brilho do Sol, Asilo São Vicente de Paulo, parques Lago Azul, Yberê 
e em espaços públicos da região: Regional Tatuquara, CRAS Laguna, Portal do 
Futuro, Escola Leonel de Moura Brizola e Casa da Leitura Laura Santos.

3
Reuniões de 
integração Tatuquara

28
Parcerias 
Tatuquara

16
Passeios e 
atividades 
externas Tatuquara

2
Reuniões de 
integração Boqueirão

7
Parcerias 
Boqueirão 
(fevereiro a maio)

5
Passeios e atividades 
externas Boqueirão 
(fevereiro a maio)

Aproximadamente  

120
Brincadeiras dirigidas Tatuquara:  
3 vezes por semana

Aproximadamente  

48
Brincadeiras dirigidas Boqueirão: 
3 vezes por semana

Brincadeiras Dirigidas: 
Assimilação do conhecimento

As brincadeiras dirigidas pela 
equipe serviram para reforçar as 
temáticas debatidas e possibilitaram o 
aprendizado de forma lúdica e divertida, 
promovendo reflexão, diálogo e troca 
de experiências. Contribuíram ainda 
para o desenvolvimento da afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo, 
reforçando no grupo o espírito  
de equipe.



SEGURANÇA 
ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL



NutriASP é o conjunto de ações que a Ação 
Social do Paraná realiza em prol da erradica-
ção da fome e da miséria, baseada no con-
ceito de Segurança Alimentar e Nutricional. 
É o setor responsável pela administração de 
um grande volume diário com mais de 6.000 
refeições, por meio da adminstração de Res-
taurantes Populares e também das refeições 
em unidades de atendimento a crianças, 
adolescentes e idosos. 

A ASP tem a missão de promover vida digna 
para a população e promove a dignidade por 
meio dos serviços de alimentação saudável.

Qualidade comprovada

Em todas as refeições servidas o compromis-
so é com a qualidade nutricional e a satisfa-
ção do consumidor final.

Em pesquisa realizada em unidades de 
alimentação administrada pela NutriASP, os 
dados comprovam excelência no serviço: 
média acima de 9,2 em aspectos como varie-
dade no cardápio, qualidade nas refeições, 
atendimento, apresentação e sabor. A mes-
ma pesquisa revelou que 99,4% das pessoas 
atendidas pela NutriASP recomendariam aos 
amigos. 

Para atingir tal resultado existe o esforço 
contínuo, dedicação, experiência e o investi-
mento no treinamento constante de nossos 
colaboradores.

1.415.715
refeições servidas

mais de

300
pessoas servidas diariamente 
no Asilo São Vicente de Paulo

312
crianças e adolescentes  
servidos diariamente

5.000
usuários dos restaurantes  
populares servidos diariamente

mais de

100
profissionais envolvidos 

837
participantes de ações  
educativas sobre Segurança 
Alimentar e Nutricional

Unidades atendidas pelo Setor:

• Asilo São Vicente de Paulo
• Brinquedoteca em Ação Tatuquara
• Centro de Educação Infantil Brilho do Sol
• Centro de Educação Infantil Bom Pastor
• Restaurantes Populares em Curitiba
• Centro Dia



SEGURANÇA
ALIMENTAR

Endereços:

CURITIBA
Matriz: Praça Rui Barbosa
(41) 3322-3574
Fazendinha: R. Raul Pompéia, nº 190
(41) 3229-2555
Sítio Cercado: Rua Mercúrio, nº 420
(41) 3286-5126

MARINGÁ
Av. Lauro Werneck, nº 500
(44) 3229-7772



RESTAURANTES 
POPULARES
Cardápio balanceado com refeições saudáveis e alto valor nutricional é uma marca 
dos Restaurantes Populares administrados pela NutriASP – serviço de alimentação 
da Ação Social do Paraná. Em 2017 foram administrados Restaurantes Populares em 
Curitiba - Centro, Fazendinha e Sítio Cercado - e em Maringá.

Alimentação saudável  
e acessível

Os restaurantes populares de 
Curitiba e Maringá no ano de 
2017 serviram diariamente alimen-

tação saudável em quantidade e 
qualidade nutricionais necessárias 
à população usuária. O cardápio 
balanceado, com alto valor nutri-
cional, a preços acessíveis, para as 
pessoas que estão em situação de 
insegurança alimentar, possibilitou 

a melhora na qualidade de vida e 
saúde dos usuários. Ainda propi-
ciou renda discricionária, ou seja, 
quem utilizou os restaurantes po-
pulares economizou na alimenta-
ção e assim conseguiu ter acesso 
a demais bens de consumo.

Números de 2017 dos Restaurantes Populares administrados pela NutriAsp:

Fazendinha Matriz Sitio Cercado Maringá Total
Refeições 
servidas 184.697 430.372 188.372 151.406 954.847

Capacidade de 
atendimento 94,6% 97,9% 96,7% 93,4% -

Arroz (kg) 46.848 105.408 46.848 39.840 238.944

Feijão (kg) 35.136 79.056 35.136 29.880 179.208

Guarnição (kg) 24.400 54.900 24.400 20.750 124.450

Carne (kg) 30.624 68.904 30.624 26.042 156.194

Salada (kg) 11.712 26.352 11.712 9.960 59.736

Frutas (caixa) 1.586 3.294 1.586 1.245 7.711



Educação Alimentar e Nutricional

Além da atividade de produção e distribuição de refeições, os Restaurantes Populares 
realizaram atividades de educação alimentar e nutricional contribuindo para o 
desenvolvimento social do território e fortalecendo sua característica de estrutura 
multifuncional dentro da perspectiva do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Com estas ações educativas, a equipe da NutriASP procurou estimular a sociedade 
a combater a fome e a adotar hábitos alimentares saudáveis, promovendo a saúde e 
contribuindo para o enfrentamento de doenças e agravos não transmissíveis.

Em 2017:

Restaurante Popular 
de Maringá: 

160
usuários nas palestras

Restaurante Popular 
Sítio Cercado: 

175
usuários nas palestras

Restaurante Popular 
Matriz: 

249
usuários nas palestras

Restaurante Popular 
Fazendinha: 

253
usuários nas palestras



Capacitação para Qualidade do atendimento

Para melhor atendimento da população usuária dos restaurantes populares 
a equipe passou por um programa de treinamento durante todo o ano 
de 2017. A meta foi uma capacitação por semana, com temas voltados ao 
aperfeiçoamento de procedimentos da produção, segurança e qualidade de 
atendimento.

Em 2017:

100%
dos funcionários dos 
Restaurantes Populares 
foram capacitados para o 
desempenho de suas funções

Restaurante 
Popular 
Fazendinha: 

48
treinamentos

Restaurante 
Popular 
Matriz: 

48
treinamentos

Restaurante 
Popular Sítio 
Cercado: 

48
treinamentos 

Restaurante 
Popular de 
Maringá: 

32
treinamentos 



CONVÍVIO
INTERGERACIONAL
No ano de 2017, a Ação Social do Paraná desenvol-
veu o projeto de Convivência Intergeracional, pro-
movendo encontros entre gerações. As crianças e 
adolescentes atendidos nas unidades de educação 
infantil e Brinquedotecas tiveram a oportunidade 
de conviver com as idosas acolhidas no Asilo São 
Vicente de Paulo. Para isso foram realizados diversos 
eventos, os quais proporcionaram lazer, troca de 
experiências e muita alegria aos participantes. Os 
idosos do Centro Dia, além de participar dos even-
tos, diariamente receberam visitas de estudantes da 
PUC, por meio do projeto Convivência Solidária.

INTEGRAÇÃO

 A convivência intergeracional possibilitou às idosas 
o fortalecimento da convivência comunitária, a valo-
rização da sua sabedoria compartilhada com os mais 
jovens, o resgate de autoestima e revitalização da 
energia trazida pelas crianças. Para as crianças e ado-
lescentes, a convivência foi um grande aprendizado. 
Aproximaram-se do processo de envelhecimento, 
fortaleceram o respeito e valorização da pessoa ido-
sa e o sentimento de solidariedade.

Promovendo sabedoria e respeito

Idosas: Fátima Ribeiro e Maria das Graças Santos. 
Crianças: Willianna Maria, Hannah Victória, Marcello 

Ador, Eliezer Roberto e Miguel Sollivan



Brinquedotecas em Ação e 
Asilo São Vicente de Paulo

No Asilo São Vicente de Paulo ocorreu 

uma festa de comemoração ao Dia da 

Avó e as crianças e adolescentes da 

Brinquedoteca, interagiram, brincaram, 

riram e lancharam com as moradoras do 

Asilo.  As equipes organizaram atividades 

de pinturas e contação de histórias.

CEI Brilho do Sol e Asilo São Vicente de Paulo

No Centro de Educação Infantil Brilho do Sol uma atividade especial foi 

realizada com a proposta brincante de circuito, trazendo as idosas para 

interagir. Cada turma preparou um circuito de atividades em cada uma 

das salas de referência, para serem realizadas pelas crianças e pelas 

idosas. Ao final, teve contação de histórias e lanche em conjunto.

CEI Bom Pastor e Asilo São Vicente de Paulo

A tarde de convivência entre crianças e idosas ocorreu no espaço do 

CEI e teve contação da histórias, apresentação de músicas infantis 

e lanche. O dia contou ainda com a presença de três estudantes 

do Projeto Comunitário da PUC-PR tocando músicas para todas as 

idades e as crianças e idosas foram convidadas a cantar junto. 

AS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017 FORAM:

A operadora de salas de cinema Cinepolis realizou o evento: “Vamos 

Todos a Cinépolis”, e levou crianças do Centro de Educação Infantil 

Brilho do Sol e idosas do Asilo São Vicente de Paulo para assistir ao 

filme 'Carros 3'. Todos se divertiram muito com o programa especial.

Guaraci de Fátima,Fátima Ribeiro (idosas), Lucas 
Gabriel e Hannah Victória (crianças)

Terezinha Brongiel (idosa) e 
 Gabriele Vitória (criança)



PAPEL DEMOCRÁTICO 
NA DEFESA E GARANTIA 
DE DIREITOS

CONTROLE 
SOCIAL

No ano de 2017, a Ação Social do Paraná (ASP) 
integrou ativamente os espaços de controle social 
nas esferas municipal, estadual e nacional. Sema-
nalmente, a equipe se dedicou a participações em 
conselhos, fóruns e conferências, entendendo o 

papel democrático da ASP na defesa e garantia de 
direitos das crianças e adolescentes, dos idosos e 
das pessoas em situação de insegurança alimentar e 
nutricional.



AO LONGO DO ANO, A AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 
ESTEVE REPRESENTADA NAS SEGUINTES INSTÂNCIAS:

Conselhos:

Conselho Municipal de Assistência Social:  10 reuniões 
ordinárias | 2 reuniões extraordinárias | 10 reuniões das 
Comissões | Conselheiras: Inês Barbosa e Jaqueline Maeli Ferreira 
Rabelo

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: 6 reuniões 
ordinárias | 6 reuniões das Comissões | Conselheiros: Claudia 
Costa Carneiro e José Araújo da Silva – Gestão julho 2015/ julho 
2017

Conselho Municipal de Saúde: 11 reuniões ordinárias | 
3 reuniões extraordinárias | 11 reuniões das Comissões | 
Conselheiras: Claudia Costa Carneiro e Katia Ribeiro

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: 
8 reuniões ordinárias | 4 reuniões de diretoria executiva | 
Conselheiras: Tammy R. Kochanny e Jéssica de Lima

Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional:  
4 reuniões ordinárias | Conselheiras: Tammy R. Kochanny e 
Jéssica de Lima

Conselho Estadual de Assistência Social: 11 reuniões ordinárias 
| Participação na Comissão de acompanhamento a Conselhos 
Municipais e na Comissão organizadora da Eleição do CEAS 
2018. Conselheiro: José Araújo da Silva

Conselho Estadual do Direito do Idoso: 11 reuniões ordinárias 
| Participação na Comissão de Políticas Públicas | Conselheiros: 
José Araújo da Silva-Presidente e Inês Barbosa. 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional:  
3 reuniões ordinárias | Conselheira Tammy R. Kochanny

Conselho Nacional de Saúde: 8 reuniões ordinárias | 
Participação na Comissão de Ciclos de Vida | Conselheiro: José 
Araújo da Silva 

Conferências:

Conferência Municipal de Assistência Social

Conferencia Estadual de Assistência Social

Pré-conferência de Assistência Social – Regional Matriz e 
Pinheirinho na Cidade de Curitiba

Fóruns:

Fórum Paranaense da Pessoa Idosa – FPPI 

Fórum Nacional Permanente pelos Direitos da Pessoa idosa

Encontros, congressos e seminários:

Vínculo SUAS e o Papel das Entidades Socioassistenciais

Seminário Nacional de trabalhadores e gestores da política de 
Assistência Social

V Congresso Internacional sobre Envelhecimento Humano

Reunião Nacional dos Presidentes de Conselhos Estaduais de 
Pessoas Idosas 

IV Reunião de da Sociedade Civil da América Latina e Caribe



FAÇA PARTE DE 
NOSSAS AÇÕES 
DO BEM



AMOR E DEDICAÇÃO 
AO PRÓXIMO MOVEM A 
AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ

Ao longo de seus 73 anos de existência, a 
Ação Social do Paraná (ASP) realiza ações 
que buscam resgatar a dignidade humana e 
a cidadania plena de tantas pessoas. 

Em todas as suas ações, o objetivo final da 
ASP é a transformação social, mobilizando a 
sociedade para o alcance de uma vida mais 
digna para todos. 

Em cada unidade e projeto mantido, a equi-
pe de colaboradores e voluntários tem uma 
dedicação integral às pessoas atendidas.

Manter estas ações em andamento exige 
uma série de esforços. Atualmente há con-
vênios com setor público, apoio da iniciativa 
privada e apoio de pessoas solidárias que 
doam recursos e tempo para as unidades da 
ASP. E muito do que é realizado conta com 
parcerias específicas para cada ação. 

Doação direta

Doação dedutível do  
Imposto de Renda

Voluntariado

Doação de Notas Fiscais

Doação de produtos

SEJA UM PARCEIRO
Você pode contribuir com:



Transporte Acessível

Uma van adaptada com 
acessibilidade para transporte com 
segurança das idosas com deficiência 
e mobilidade reduzida foi comprada 
no de 2017

1 - Doação via Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa ou Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente

Você pode realizar uma doação e deduzir este valor 
do Imposto de Renda a pagar. O limite global para 
doações previsto na Lei é de 1% do imposto devido 
para pessoa jurídica e de 6% para pessoa física.

- Acesse o link: www.aspr.org.br/impostoderenda

- Escolha o projeto a destinar a doação e clique no 
botão ‘Faça sua doação’. Você será destinado ao 
Formulário de Doação, disponibilizado pela Fundação 
de Ação Social (FAS).

- Preencha o formulário e em ‘Receptor’ selecione a 
opção ‘Entidades / Relação dos Projetos aprovados’, e 
escolha a Ação Social do Paraná e o projeto escolhido.

- Após concluir o preenchimento dos dados, pode 
solicitar o documento para fins da declaração do 
Imposto de Renda pelo e-mail 
doacao@fas.curitiba.pr.gov.br

2 - Doação Direta - Pessoa Jurídica:
LEI 9.249/1995

Dedução fiscal da empresa como doação
A Lei define que empresas podem fazer a doação de 
até 2% do seu lucro operacional diretamente na conta 
bancária da Ação Social do Paraná (mantenedora 
do Asilo). Em paralelo ao depósito entregaremos à 
empresa doadora uma declaração de doação conforme 
o modelo fornecido pela Secretaria da Receita Federal.

Para solicitar a declaração entre em contato: 
(41) 3330 6200 | asp@aspr.org.br

PROJETOS VIABILIZADOS POR 
DOAÇÕES DEDUTÍVEIS EM 2017

CONTRIBUA POR MEIO 
DO IMPOSTO DE RENDA

Restauração do Sistema 
Elétrico

Reforma integral das antigas 
instalações elétricas do asilo, 
proporcionando segurança no 
acolhimento das idosas. Valor 
destinado integralmente em 2017.  A 
obra será iniciada em 2018.

Segurança e Acessibilidade

Restauração da estrutura física predial 
com reformas nos pisos, paredes, 
portas e forros. Valor destinado 
integralmente em 2017. A obra será 
iniciada em 2018.

COMO DESTINAR RECURSOS 
DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE 
RENDA?



Projeto cadastrado atualmente no Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa, apto para captação com dedução via Imposto de Renda:

Autonomia e Qualidade de Vida 
na Terceira Idade
Aquisição de equipamentos e mobiliários 
para a área da saúde e fisioterapia.
Valor já captado: R$ 583.262,29
Valor total do projeto: R$ 943.812,33

Empresas que destinaram recursos via Fundo Municipal da Pessoa Idosa para a ASP em 2017:

Volvo do Brasil | Banco Itaú | Elejor | Peróxidos do Brasil | Schattdecor do Brasil | Bree Energy | Grupo OVD |
O Boticário | Banco CNH Industrial | Perkins Motores | Thermo King | Posigraf

VOCÊ PODE APOIAR NOVOS 
PROJETOS POR MEIO DO 
IMPOSTO DE RENDA:

Garantia de cultura e Esporte na 
Educação Infantil
As crianças dos CEI Brilho do Sol e Bom 
Pastor poderão ampliar as vivências mediante 
linguagem artísticas como música, teatro e dança 
e de movimento, como capoeira e futebol.
Valor total: R$ 643.978,13

Promovendo o Desenvolvimento 
Cultural e a Autonomia na 
Infância
Criação de uma biblioteca no CEI Bom 
Pastor. Inclui aquisição de mobiliário e de 
acervo de livros selecionados.
Valor total: R$ 395.701,47

Melhoria na Infraestrutura para 
Educar e Cuidar
Infraestrutura de qualidade para ampliar 
as oportunidades de desenvolvimento 
das crianças do CEI Brilho do Sol. Inclui 
aquisição de equipamentos na cozinha e 
equipamentos para atividades administrativas 
e pedagógicas.
Valor total: R$ 173.195,20

Brinquedoteca em Ação
Vai viabilizar a continuidade de unidades 
que atendem crianças e adolescentes em 
situação de extrema vulnerabilidade e riscos 
sociais. O atendimento é diário, no horário 
contrário ao da escola, e inclui atividades 
socioeducativas diversas.
Valor total: R$ 804.161,24

Projetos cadastrados atualmente no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, aptos para captação com dedução via 
Imposto de Renda:



Doe seu cupom fiscal sem CPF

E ajude o Asilo São Vicente de Paulo na compra de 
alimentos, produtos de higiene e materiais para 
atividades com as idosas.

Ao realizar qualquer compra, solicite a Nota Fiscal 
sem CPF. Você não gasta nada e ainda contribui 
para o bem estar de nossas idosas!

PROJETO NOVO PARA 2018 - SEJA UM APOIADOR

O andamento dos projetos especiais para 2018 pode ser acompanhado no endereço 
www.aspr.org.br/projetosespeciais.

Baixe o app Cupong.me e escolha o Asilo São 
Vicente de Paulo para destinar suas NF a cada 
compra realizada.

Também é possível levar suas NF diretamente em 
alguma das unidades da ASP (no prazo de 20 dias 
da compra).

Lar para idosos Santo 
Expedito

O Lar Santo Expedito é uma novidade 
da ASP para 2018. Viabilizado por 
meio de parceria com o Grupo 
Casteval, as obras já estão
finalizadas.  A meta é conseguir 
as necessidades finais, incluindo 
os equipamentos, para iniciar 
o atendimento ainda neste ano 
de 2018, com uma proposta de 
sustentabilidade financeira que vai 
contar com atendimento particular 
e público no mesmo espaço. A nova 
unidade fica no bairro São Bráz.

OUTRAS FORMAS 
DE CONTRIBUIR



Contribua com o bazar

Você pode contribuir doando roupas, acessórios, eletrodomésticos ou móveis 
para serem revendidos em nosso bazar.

Buscamos sua doação – 41 3330-6221.

Rua São Vicente, 100, Juvevê Curitiba CEP: PR 80.030-470

Horários dos bazares:
Bazar de roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos – Todas as 
terças e quintas- feiras das 08:00h às 14:00h.
Bazar de Móveis – Quinzenalmente às sextas-feiras das 09:00h às
12:00h e das 13:30h às 16:30h (conferir via telefone: 41 3313 5353).

Doação direta

Com uma doação em qualquer valor você ajuda a Ação Social do Paraná 
a manter ou ampliar o trabalho apresentando neste relatório.

Contas Bancárias

Doação também pode ser ONLINE

Acesse o link www.aspr.org.br/contribua, depois clique no botão                                 e doe qualquer quantia via Boleto, Cartão de 
Crédito ou Transferência Bancária.

Ação Social do Paraná – CNPJ: 76.712.918/0001-25

Banco Itaú:
Agência: 0274
Conta Corrente: 77798-6

Banco Bradesco:
Agência: 2394-9
Conta Corrente: 14293-0

Banco Caixa Econômica Federal:
Agência: 1633

Conta Poupança: 2854-8 op. 013

Banco do Brasil:
Agência: 3007-4

Conta Corrente: 28267-7




