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Mensagem da Presidente

A ABBA Promoção Social, organização sem fins lucrativos, está situada no bairro Portão e atua em 
nossa sociedade há 17 anos, buscando sempre trabalhar com os olhos voltados aos menos 
favorecidos. 

Visando a transparência nas relações com nossos parceiros apresentamos com gratidão e 
satisfação o Relatório de Prestação de Contas, exercício 2019.

Reunimos um pouco da nossa história, momentos desafiadores que enfrentamos, também 
momentos especiais que nos trouxe a certeza de que estamos trilhando no caminho certo. Temos a 
dedicação permanente em tornar público o trabalho realizado, bem como a incessante busca por 
novos parceiros. 

Sua participação trouxe extraordinários resultados para o Projeto Alegria na Cidade Refúgio. Este 
atende 60 (sessenta) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, riscos e prostituição 
infantil, na grande Cidade Industrial de Curitiba – CIC, bairro com altos índices de violência.

Entendemos que você faz parte deste Projeto!

Desejamos continuar com esta parceria que nos tem permitido transformar vidas!

Celina Novaes Portella dos Santos
Presidente



Apresentação

Nosso relatório de atividades tem como eixo, divulgar com ética, transparência e humanização o 
trabalho realizado junto as nossas crianças, parceiros, familiares, colaboradores e voluntários, 
além de apresentar as iniciativas desenvolvidas.

Executa suas atividades viabilizando soluções imediatas para as situações de risco e fomentando 
o acesso às políticas sociais básicas, em conformidade com as diretrizes da Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS), em se tratando do público infanto-juvenil, de acordo com os preceitos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ABBA Promoção Social – ABBAPS é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, 
fundada em 07 de abril de 2002, portadora do CNPJ 05.063.212/0001-31

Nossas conquistas ao longo de 17 anos

Atendemos mais de 67.048 pessoas

Realizamos doação de mais de 105.567 toneladas de alimentos 

Distribuímos mais de 5.500 cestas básicas

Realizamos a doação de mais de 3.640 brinquedos



Nossos Pilares

Missão
Promover o resgate da família e do cidadão em situação de vulnerabilidade social e de risco, 
viabilizando a inclusão social e o acesso a garantia de seus direitos sociais e familiares.

Visão
Ser uma instituição conhecida e reconhecida pelo atendimento com excelência e solidez através 
de processos que possibilitam a transformação social.

- Responsabilidade Social

- Orgulho de ser ABBAPS
- Gratidão

- Ética
- Transparência

- Valorizar quem faz a nossa empresa
- A vida em primeiro lugar

- Crescer e evoluir juntos
- Fazer acontecer
- Excelência

Valores
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Alegria na Cidade Refúgio



Alegria na Cidade Refúgio

PROBLEMÁTICAS: Violência física, sexual, verbal e emocional contra crianças e adolescentes; 
trabalho infantil; negligência familiar, drogadição e prostituição.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS: Via leis de incentivo fiscal.

A Alegria na Cidade Refúgio é um projeto social que tem como objetivo proporcionar atendimento a 
comunidade da Vila Verde, localizada no bairro da Cidade Industrial de Curitiba – CIC

MODALIDADE: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PUBLICO ALVO: 60 Crianças e Adolescentes, do gênero masculino e feminino, na faixa etária de 
06 a 17 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social.



Objetivos

Contribuir para a formação da consciência social buscando promover comprometimento do público 
atendido com as necessidades apresentadas em seu cotidiano; 

Balizar a execução das atividades cotidianas através do planejamento anual estabelecido;

Estimular o fortalecimento de vínculos.

Registrar e divulgar as atividades e metodologias propostas por meio de relatórios diários e 
também bimestrais;

Promover o resgate da família e do cidadão em situação de vulnerabilidade social e de risco, 
viabilizando a inclusão social e o acesso à garantia de seus direitos, fortalecendo seus vínculos 
profissionais, sociais e familiares;

Promover atividades que desenvolvam, principalmente nas crianças e adolescentes, habilidades 
de comunicação, raciocínio e relacionamento interpessoal, importantes para o seu 
desenvolvimento;



Planejamento e Transformação

- Proporcionar atividades de integração cultural, desportivas, recreativas e de natureza social de 
modo geral, objetivando o contato com diferentes formas de expressão cultural e social, visando à 
convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e sociais;

- Contribuir com a formação pessoal do indivíduo;

- Diminuir o tempo de permanência das crianças e adolescentes nas ruas, afastando-as do trabalho 
infantil e das consequências da ociosidade;

- Contribuir com a redução da evasão escolar; 

- Orientar quanto á autoestima e higiene pessoal;

A Vila Verde caracteriza-se como uma região com altos índices de violência física, sexual, verbal e 
emocional contra crianças e adolescentes, somado ao notório desinteresse por parte das famílias 
em transformar este cenário. Um dos maiores desafios deste Projeto é conseguir reduzir o número 
de evasões e/ou desistências por parte dos participantes ou famílias.

Dentre outros objetivos estão:

Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes.
Peter Drucker



Equipe de Trabalho

Garantir atendimento de excelência, exige-se uma equipe de funcionários e colaboradores 
comprometidos com a transformação de vida, assim como acreditar na missão



Atividades

Dança

Música

Artes

Horta

Informatica

Encontros com
a Comunidade

Esporte e Lazer

Contação de História



Destaques

Julho – 1º Encontro do Ano de 2019
Novembro – 2º Encontro do ano de 2019

Encontros em Família

Encontros realizados semestralmente objetivando a valorização da cultura da Família e 
Comunidade, bem como o estreitamento de vínculos entre a comunidade e o Projeto. 

O encontro foi muito bom, vimos o vídeo com as atividades realizadas no Projeto; Minhas filhas 
aprendem várias coisas que agrega valor familiar, para mim o Projeto faz toda a diferença, ele é 
uma extensão da minha casa. Luziane Carvalho

Eventos realizados em 2019

- Passeio ao Teatro José Maria Santos – Fomos convidados a assistir a peça teatral infantil: Cartas 
de uma boneca viajante.

- Passeio na Opera do Arame – Este evento foi promovido pela FAS, nesta ocasião os participantes 
receberam presentes natalinos.

- Passeio na Peróxido do Brasil – Fomos convidados a participar da festa do Dia das Crianças na 
empresa, onde participamos de diversas brincadeiras e também recebemos presentes.

- Ação Social – Prosperity Jovens

- Passeio no 27º Batalhão de Logística do Exército Brasileiro – As crianças tiveram a oportunidade 
de conhecer o quartel.

- Passeio cultural – Musical de Páscoa

- Passeio no Clube da Bosch – Comemoração dos aniversariantes do primeiro semestre.

- Passeio na Comunhão Cristã ABBA – Tivemos a oportunidade de assistir à peça teatral: Quem é 
BOB?

 - Passeio no Buffet Encanto – Comemoração dos aniversariantes do segundo semestre.

- Passeio Teatro Peça por Peça – Os participantes assistiram a um musical de encerramento.
- Passeio Regional CIC – Os participantes assistiram a um musical de encerramento.

- Passeio na Comunhão Cristã ABBA – Os participantes assistiram ao musical de encerramento.



Resultados Obtidos

- Ampliação da criatividade;
- Reconhecimento do Projeto como um espaço de troca e aprendizado;

- Desenvolvimento de habilidades manuais e musicais;
- Desenvolvimento de uma comunicação respeitosa;

- Melhoria no rendimento e adesão às atividades propostas;

- 12 Passeios relacionados à cultura, meio ambiente e recreação;

- 60 crianças não ficaram nas ruas durante 189 dias do ano;
- 300 Presentes entregues: Pascoa, Aniversariantes, Dia das Crianças e Natal;

- Foram servidos 11.340 lanches
- 02 Encontros com as famílias, mobilizando 100 pessoas, entre participantes, familiares, 
voluntários e equipe de trabalho.



Sustentabilidade

Em 2019 para garantir que os objetivos fossem alcançados, firmou parcerias estratégicas para 
captação de recursos através da Lei de Incentivo fiscal, fidelizando também seus colaboradores. 
Além disso fortaleceu parceria com a COPEL, através das contribuições voluntárias via fatura de 
energia elétrica.

No direcionamento dos rumos da ABBAPS, definimos como prioridade a necessidade de se ter 
melhores práticas de gestão e sustentabilidade, e desta forma buscar o alinhamento dos esforços 
para atingir e garantir, com base nos valores da Organização, os resultados esperados, de forma 
balanceada para as partes interessadas, bem como seu desenvolvimento e crescimento 
sustentável.

A ABBAPS entende a importância do trabalho em rede, por isso cuida constantemente do 
relacionamento com seus stakeholders; Órgãos governamentais, como a Prefeitura Municipal de 
Curitiba e o Centro de referência em Assistência Social-CRAS; Organizações não governamentais 
– OSCs, empresas parceiras, colaboradores e voluntários fazem parte deste time.



Como Ajudar ?

Você pode fazer através do IRPF e PJ – Doações para Campanhas, Nota Paraná, Copel e Doação Direta



Realizações e Repasses

A ABBAPS realizou durante o ano diversos atendimentos com o propósito de beneficiar 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, membros ou não, da Comunhão Cristã ABBA.

Modalidade de Atendimento Detalhamento Pessoas

Atendimentos Sociais

Frentes da Comunhão Cristã ABBA e ABBA Fazenda Rio Grande: 

Operação Vida, Verão Vida, Pastoral, Projeto Reconstruir, Projeto 

Crescer, Projeto Florescer e Projeto Foralecer

Campanhas: Cobertor, Pascoa, Dia das Crianças e Natal

Atendimento Social Externo
Pessoas em necessidade que procuram a ABBAPS através da 

Comunhão Crista ABBA
55

Projeto Alegria na Cidade Refúgio Crianças e adolescentes com idade de 06 a 17 anos 156

Projeto Brincando com a Música 2 Crianças e adolescentes da comunidade 30

Dependentes químicos Encaminhamento para casa de recuperação 1

14.851

Doações 14.609

Total de Atendimentos em 2019

186



Incentivo Fiscal e Sustentabilidade

Através de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba obtivemos a certificação para 
captação de recursos através do fundo da infância e por meio desta realizamos visitas a empresas 
e pessoas físicas para fazer destinação via imposto de renda.

Arrecadações em 2019: R$ 143.468,30

Incentivo Fiscal

Através da sua proposta de sustentabilidade realizou a captação de recursos através de pessoas 
interessadas em apoiar as ações realizadas pela instituição por meio de doações financeiras 
espontâneas ou via Copel.

Copel: R$ 13.183,00
Doações PF e PJ : R$ 13.500,00

Nota Paraná: R$ 11.280,01

Mantenedores

Valor em 2019: R$ 86.400,00

Subvenção - Prefeitura Municipal de Curitiba

Valor em 2019: R$ 127.350,00

Por meio da Lei Rouanet recebemos aportes de empresas através do Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (Pronac), que tem o objetivo de apoiar e direcionar recursos para investimentos em 
projetos culturais.

Brincando com a Música 2 - Lei Rouanet

$

Total em 2019 R$ 37.963,01



Recursos

- Receita federal: doação de um veículo R$ 10.423,00

Total: R$ 119.773,57

- Bazar: R$ 104.334,57
- Doações diversas: R$ 5.016,00

Doações Diversas

Em 2019

O Café Doce Presença é muito importante pois contribui significativamente com a manutenção das 
ações promovidas pela instituição. Além de tornar-se uma referência aos membros da igreja, 
devido a qualidade do serviço prestado e posteriormente a Comunhão Crista ABBA passando a 
atender a demanda gastronômica dos departamentos e eventos realizados durante o ano. 

Saiu: R$ 205.931,62

Lucrou R$ 32.787,78

Entrou: R$ 238.719,40

Café Doce Presença

9 toneladas de alimentos.
Em 2019 entregamos  e foram doados a outras instituições mais de276 cestas básicas

O projeto celeiro consiste em distribuir cestas básicas para garantir segurança alimentar e 
nutricional para desempregados ou famílias em situação de vulnerabilidade social. Realizado em 
parceria com empresas, membros associados e colaboradores.

Projeto Celeiro



Sua refeição vale uma boa ação
Doce Presença

Café

Parceiros

Ao longo desses 17 anos a ABBA Promoção Social-ABBAPS teve o apoio de inestimáveis 
parceiros, os quais consideramos como nossos amigos! Através destas parcerias conseguimos 
oferecer as nossas crianças mais qualidade e consequentemente devolvendo a sociedade 
indivíduos mais fortalecidos.



www.ilustrandoumfuturomelhor.org.br

41 99848-3435

41 3019-4649 @abbaps

@abbapromocaosocial


