
Prestação de Contas 2018

Contamos com a colaboração através da Lei de 
Incentivo Fiscal (FIA – Fundo da Infância e Adolescente) 

incentivo este que vem da dedução do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica e Física.

A ABBA PROMOÇÃO SOCIAl organização da sociedade 
civil, sem fins lucrativos, tem como meta principal a 
profissionalização de seus serviços, com atendimento 

especializado contribuindo com a minimização das 
problemáticas sociais.

O projeto atende sessenta crianças e adolescentes 
de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e 
da tarde, através de atividades socioeducativas, 
lúdicas, culturais, recreativas, como forma de 

expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e 
proteção social, buscando o fortalecimento de 

vínculos através da convivência social.

O PROJETO ILUSTRANDO UM FUTURO MELHOR é um projeto 
social que tem como objetivo proporcionar 

atendimento á Comunidade Vila Verde, localizada no 
bairro da Cidade Industrial de Curitiba - CIC, um dos 
bairros mais populosos de Curitiba, região com altos 
índices de vulnerabilidade social, na mais diferentes 

áreas do crescimento e desenvolvimento humano, com 
vistas à promoção social.

Nosso objetivo é de promover os direitos das 
crianças e adolescentes, principalmente em situação 
de vulnerabilidade social, afastando-os dos locais de 
risco, ocupando seu tempo ocioso com práticas do 
futebol, desenvolvendo suas capacidades físicas, 

aprendendo a conviver em grupo e seguindo regras, 
recebendo oportunidades de prática esportiva da 

modalidade, bem como situação de igualdade social em 
grupo através do futebol. 

O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo do 
Esporte e está em fase de captação de recursos, 

você também pode participar através da declaração 
do Imposto de Renda.

O projeto BOLA NO PÉ, tem a finalidade de estimular a 
prática esportiva como elemento da promoção da 
saúde e da qualidade de vida, por meio de uma 

experiência esportiva no contra turno escolar, bem 
como  aprimorar a capacidade física, tática e técnica 
entre crianças e adolescentes de forma lúdica e 

educacional, aos participantes do projeto ILUSTRANDO 
UM FUTURO MELHOR, oportunizando também a comunidade 

local, atendendo até 200 crianças.

Oferecemos oficinas de violão, canto, dança e teatro, 
sempre buscando preparar as crianças a estarem 

aptas não só para a apresentação como mudança em 
seu comportamento diário, dentro e fora do projeto.

Realizamos em agosto de 2018, a primeira 
apresentação ao público de Curitiba, o “Musical 

Brincando com a Música, no teatro Barracão enCena”.

O projeto BRINCANDO COM A MÚSICA, é um projeto 
aprovado pela Lei de Incentivo a Cultura – Lei Rouanet, 
visando proporcionar aos participantes do projeto 

ILUSTRANDO UM FUTURO MELHOR, oficinas de músicas com 
conhecimento teórico e prático.

Nosso projeto tem aprovação da Lei Rouanet e a 
execução ocorre por 10 meses. Você pode participar 

através da declaração do Imposto de Renda.

Nosso objetivo é de levá-los a conhecer a música 
como arte e cultura, através da diversão com 
responsabilidade, desenvolvendo habilidades, o 

pensamento musical e a criatividade nas crianças até 
então desconhecidas por muitos deles.

É nosso objetivo continuarmos com o projeto da 
Música e produzirmos mais um Espetáculo Teatral 
Musicado com profissionais e inserir crianças em 
situação de vulnerabilidade social, participantes do 
projeto, com objetivo de ampliar à comunidade local 

através de novas parcerias.
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A AbbaPS mobiliza pessoas para 

serem agentes de transformação 

social. Existem diferentes 

maneiras para isso acontecer. 

Escolha uma e comece já!

Sua refeição vale uma boa ação
Doce Presença
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Qualquer pessoa física pode doar suas 
notas fiscais ou cupons fiscais, sem 
identificação de CPF do consumidor para a 
AbbaPS, instituição sem fins lucrativos 
cadastrada no programa Nota Paraná. 

Doação realizada através da 
fatura de energia elétrica. Uma 

maneira descomplicada e 
confiável de ajudar quem precisa.  

Assim, temos muito a agradecer pela sua 
participação. Você faz parte da nossa 
história ilustrando ainda melhor o futuro das 
sessenta crianças e adolescentes atendidas 
diariamente no projeto, na grande cidade 
industrial de Curitiba CIC, bairro com altos 
índices de violência. 

Nossa gratidão por fazer parte da nossa 
história e pela confiança em nossos 
trabalhos. 

Celina Verde
Presidente

Queremos como organização não 
governamental, deixar um legado de 
prosperidade a todos os nosso usuários, por 
isso, buscamos trabalhar com excelência e 
transparência.

Nossa missão está voltada em promover o 
resgate da família e do cidadão em situação 
de risco e vulnerabilidade social, viabilizando 
a inclusão e o acesso a garantia de seus 
direitos e fortalecer seus vínculos 
profissionais, sociais e familiares. 
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