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O MILAGRE DA 
SOLIDARIEDADE 

EM REDE

Vladimir Alcindo de Arruda
Presidente da Associação 

Comunitária Presbiteriana  
Gestão 2019-2021

“
Pois, onde estiver 
o teu tesouro, ali 
também estará o 
teu coração.
Mateus 6:21

*Todos os números correspondentes a cada projeto 
durante os dois últimos anos, estão detalhados nas 
páginas internas neste relatório.

“
Caros associados,

Na primeira década dos 
anos 2000, fui convidado 
a conhecer e participar de 
uma ação no Lar Hermí-
nia Scheleder. Logo que 
cheguei me apaixonei! 
Foi amor à primeira vista! 
Mas confesso que meu 
olhar logo se ampliou e 
tive a visão de que, apesar 
de ser um lugar maravi-

lhoso, tinha potencial para melhorar muito mais e que eu 
poderia fazer parte desse trabalho usando dons e talen-
tos que Deus me deu. 

Não demorou muito para que eu conhecesse os demais 
projetos da ACP e que estivesse totalmente comprometi-
do com o ministério. Atuando como presidente e ampara-
do por um diagnóstico feito por consultoria terceirizada, 
iniciei o que chamo de “divisor de águas “na administra-
ção da ACP. Profissionalizaram-se os processos e a gestão 
passou a ser feita por competência, desenvolvemos nos-
so planejamento estratégico e propusemos como alvo, 
prestar serviços com excelência, procurando desonerar 

os nossos mantenedores e principalmente, transformar positivamente a vida de todos que usu-
fruem dos serviços oferecidos pela ACP, assim como de todos os seus colaboradores.

O BIÊNIO 2020-2021, devido a COVID-19, foi o período mais contraditório de nossa história. Como 
entidade, fomos obrigados a paralisar nossas atividades no início da pandemia seguindo medidas 
sanitárias e recomendações dos nossos governantes. Fomos impedidos de cumprir nossas ativida-
des no centro educacional e no instituto profissionalizante. 

Tivemos a demanda por alimentos e matérias de higiene e limpeza, majorada, no Amor Que Co-
move e no Lar Hermínia. Nosso desafio e responsabilidade com a comunidade ficaram ainda 
maiores. Nos reunimos, oramos, traçamos nossa estratégia e como sempre, Deus abriu as portas e 
os corações de particulares e empresas e o milagre da solidariedade em rede, aconteceu. Contra-
riando todas as estatísticas, mesmo aumentando nossas carências, surpreendentemente, tivemos 
todas as demandas supridas nos cinco projetos que compõem a ACP – Associação Comunitária 
Presbiteriana*.  

Me sinto realizado e imensamente grato pois meu conhecimento foi prazerosamente utilizado a 
serviço da comunidade. Em tempos de pandemia, isso tem um valor ainda mais precioso pois a 
liberdade e a conexão trazem mais sentido para vida.  Te convido a fazer como eu, valorize o que 
realmente é importante. A COVID, as dificuldades financeiras ou outra barreira qualquer, não po-
dem o impedir de olhar para o futuro com otimismo e nem o inibir a olhar para o lado e dizer: EU 
ME IMPORTO!

4
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Trabalho este que tem como objetivo transformar, cui-
dar e levar esperança aqueles que necessitam e se en-
contram em algum estado de vulnerabilidade. Formada 
por membros da Igreja Presbiteriana de Curitiba (IPC), 
a associação, em seu formato inicial, tinha como obje-
tivo manter o Centro de Educação Infantil Miriam e, 
hoje, também é responsável pelo Lar Hermínia Schele-
der, Amor Que CoMove, Instituto Social Vó Durvina, 
projetos que caminham em um único sentido, ser agen-
te de transformação social na sociedade. 

Além do bom andamento dos projetos já existentes, a ACP 
está trabalhando de forma sistemática em um novo proje-
to: Em nossa futura Escola Técnica Profissionalizante João 
Lupion Filho onde teremos os cursos de, Panificação e Pa-
tissérie, Cozinheiro e Aux. de Cozinha, Garçom e Maitre. 

ASSOCIAÇÃO
COMUNITÁRIA

PRESBITERIANA

Desde a sua formação, a Associação Comunitária 
Presbiteriana (ACP) tem trabalhado e se empenha-
do para coordenar um trabalho relevante e consis-
tente na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 

Suas fontes de recursos são diversas: orçamento da IPC, convênios com poder público, inicia-
tiva privada, contribuições voluntárias, doações e projetos de renúncia fiscal. Individualmente, 
qualquer pessoa pode contribuir por meio do voluntariado, doação de Notas Fiscais sem indi-
cação de CPF e destinação de parte do Imposto de Renda devido. 

A ACP tem construído sua trajetória e feito parte de outras tantas histórias as quais você tam-
bém pode participar. Com o slogan #eumeimporto, nosso convite é para que você também 
possa se importar.

NOSSA MISSÃO Transformar vidas por meio do empoderamento, profissionalização, educa-
ção e princípios éticos cristãos.

NOSSA VISÃO Ser referência nacional na transformação, desenvolvimento e inserção de in-
divíduos e famílias na sociedade através de valores e princípios éticos cristãos.

NOSSOS VALORES Deus: Porque Dele, por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas;

Respeito: Ter atitudes de amor ao próximo, agindo com carinho, afeto, solicitude e acolhimento; 

Ética: Relacionamento justo e transparente em todos os níveis e esferas da sociedade;

Responsabilidade: Compromisso em fazer o que precisa ser feito, da melhor maneira e em tempo hábil; 

Persistência: Cumprir com o estabelecido na busca pelos melhores resultados, independente-
mente das adversidades.

6

O trabalho realizado pela ACP está em 
consonância com o Objetivo 16 de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU: 
Paz, Justiça e Instituições Eficazes. 
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Objetivos 
Estratégicos

Promover a saúde integral da criança e do adolescen-
te, através de equipe multidisciplinar, em um ambiente 
acolhedor e construtivo, apoiados por princípios éticos 
cristãos. 

Promover o desenvolvimento multidisciplinar das 
crianças, orientados por princípios éticos cristãos em 
complemento às ações familiares.

Promover reinserção de pessoas em situação de vulne-
rabilidade ao convívio social e familiar, através de 
processos terapêutico, de capacitação e evangelização.

Promover a garantia do direito da criança e adolescen-
tes através de programas sociais, assegurar aos jovens 
a inserção do mundo do trabalho através da aprendiza-
gem profissional.

Nossa Jornada

1964
Fundado o Lar 
Hermínia Scheleder

1973
Criada a 
Associação 
Comunitária 
Presbiteriana

1976
Nasce a Creche 
Miriam, Centro de 
Educação Infantil

2014
Surge a necessidade 
de se trabalhar com 
moradores de rua. É 
fundado o Amor que 
Comove

2018
A diretoria decide 
levar a ACP para fora 
dos limites da Igreja 
Presbiteriana.

2019
Temos a oportunidade 
de realizar o sonho da 
Escola de Capacitação 
Profissional. 
Assumindo o Instituto 
Vó Durvina

2020

Promover o empoderamento pessoal e capacitação 
profissional à indivíduos e famílias em vulnerabilidade 
social.

Em meio a grande 
pandemia podemos 
realizar grandes 
melhorias em nossos 
equipamentos . 

ACP lança projeto 
de arrecadação para 
edificação da escola 
profissionalizante 
gastrônomica João 
Lupian Filho

Atendimento 
com cestas 
básicas a mais de 
300 famílias 

2020

2021

98



10 11

EIXO 
ESTRATÉGICO

Ampliar o impacto das ações da 
ACP aos atendidos, seus familiares, 
funcionários e comunidades.

1. Plano de Marketing da ACP 

2. Capacitação 

3. Atividades Evangelísticas 

4. Sistema de Gestão 

5. Escola Técnica Profissionalizante

6. Plano de Gestão de Riscos

7. Fortalecimento de Vínculo com  
    Famílias e Comunidade

Partes Interessadas

Aumentar a captação de recursos 
em IPCA +5%, anualmente. 

As despesas per capita do ano cor-
rente devem ser menor que o IPCA 
do ano anterior.

1. Plano de Marketing da ACP 

2. Capacitação 

3. Sistema de Gestão 

4. Equipe de Gestão Executiva

5. Plano de Gestão de Riscos

6. Criar Fundo de Reserva

Financeira

Consolidar e fortalecer a 
Gestão da ACP

1. Sistema de Gestão 

2. Equipe de Gestão Executiva

3. Plano de Gestão de Riscos 

4. Criar Fundo de Reserva 

5. Implantação do Sistema de 
Gestão de Integridade

Gerencial

Objetivos Estratégicos

Projetos Estratégicos

Perspectivas

10
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SISTEMA DE
GOVERNANÇA

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO EXECUTIVO

CONSELHO FISCALCONSELHO ASSESSOR

DIRETOR EXECUTIVO

COORDENAÇÃO
LAR HERMÍNIA

SCHELEDER

EQUIPE
TÉCNICA

DIREÇÃO
CEI MIRIAM

EQUIPE TÉCNICA
PEDAGÓGICA

COORDENAÇÃO 
AMOR QUE COMOVE

EQUIPE
TÉCNICA

 INSTITUTO SOCIAL
VÓ DURVINA

EQUIPE
TÉCNICA

GESTÃO

CONSELHO EXECUTIVO
Diretor Presidente: Vladimir Alcindo de Arruda 
Diretor Vice Presidente: Carmen Lúcia Ferreira 

Diretor Primeiro Secretário:  Marconi Magalhães Mendes  
Diretor Segundo Secretário: Luiz Fernando Alves  
Diretor Primeiro Tesoureiro: Vanderlei Endres Segundo  
Diretor Segundo Tesoureiro: Julio Xavier Vianna Jr. 

CONSELHO FISCAL  
Leonardo Aguiar Martin 
Clayton Machado Carsten 
Paulo Roberto da Silva  
Suplente: Fernando Bisinella 

CONSELHO ASSESSOR  
Carlos Roberto Maciel  
Ricardo Salini Abrahão  
Roberto Costa de Oliveira  
Suplente: Sizenando Machado
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INSTITUIÇÕES 
QUE COMPÕE
A ACP
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LAR HERMÍNIA
SCHELEDER
Transformando vidas, escrevendo histórias

Através do acolhimento institucional, as crianças e suas famílias partilham da possibilidade de 
recomeçar, visto que esse é um tempo propício para se reestruturar, transformar suas vidas e 
retomarem suas histórias de forma diferente.

A equipe interdisciplinar composta de mães sociais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogo, 
nutricionista, apoio e gestão trabalham para que os direitos dos acolhidos sejam garantidos. 
Proporciona acesso a moradia de qualidade, alimentação adequada, educação, iniciação pro-
fissional, saúde física, suporte emocional, atividades recreativas, orientação espiritual e toda a 
atenção e carinho necessários.

O Lar Hermínia conta com uma rede de voluntários e parceiros para atender de forma indi-
vidualizada e ofertar novas perspectivas e amor para cada vida que atende. Venha fazer parte 
desse impacto também!

O Lar Hermínia Scheleder, desde 1964, atende crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social de Curitiba e Região Metropolitana.
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Qual a diferença entre orfanato e instituição de acolhimento? 

CURIOSIDADE

Orfanatos não existem mais! Essa era o nome usado antigamente para locais que abri-
gavam em grandes grupos as crianças que haviam sido abandonadas. O acolhimento 
institucional é a modalidade prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e 
faz parte das políticas públicas de proteção a todo este público em vulnerabilidade, 
ofertando atendimento individualizado e visando o retorno da criança para família 
de origem, extensa ou adotiva.

MOTIVOS DE 
ACOLHIMENTO

NEGLIGENCIA 
E USO DE 
DROGAS OU 
ÁLCOOL

40%
MAUS TRATOS, 
VIOLÊNCIA 

FÍSICA E USO 
DE DROGAS

09%

07%

ABAN
DONO

03%

DESLIGAMENTOS DA INSTITUIÇÃO

RETORNOS FAMILIARES 20%
ADOÇÕES 08%
TRANSFERÊNCIAS PARA 
OUTRA INSTITUIÇÃO 01%
ALCANCE DA  
MAIORIDADE 01%

*recorte do ano de 2020

SUSPEITA 
DE ABUSO 

SEXUAL

Crianças e 
famílias 

atendidas 
integralmente.

70
das crianças 

com atendimento 
de saúde 

personalizado e 
multidisciplinar.

100% 
de atendimento 

psicopedagógico 
individualizado.

460
Mais de 

horas de práticas 
esportivas e 
recreativas 

para melhoria 
da saúde física 

e mental.

200
horas

atendimentos 
a familiares 
realizados 

pela equipe.

385 
atividades 
e eventos 

direcionados 
ao lazer das 

crianças.

30 
Mais de 

Em 2020, foi possível reestruturar 
diversos espaços para atender 

ainda melhor as crianças. 
Agora são 2 playgrounds, quadra 
poliesportiva, campo de futebol, 
sala de leitura, quadra de xadrez 
gigante e churrasqueira externa 
completamente renovados para 

estimulá-los a brincar e 
a se desenvolver! 

Venha nos visitar!

Fato marcante

19

Nosso trabalho contribui com os objetivos 3-10-16-17 
de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-estar; Redução das 
Desigualdades; Paz, Justiça e Instituições Eficazes; e 
Parcerias e Meios de Implementação.
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CEI MIRIAM
Os primeiros passos de um futuro de esperança Hoje, a antiga “Creche Miriam” é chamada de CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MIRIAM, 

um local que continua sendo seguro para as famílias deixarem seus filhos enquanto traba-
lham, local em que os pais têm a certeza de que as crianças estarão sendo bem cuidadas e 
alimentadas, mas hoje a visão do CEI Miriam mudou. As crianças não precisam somente ser 
cuidadas e alimentadas, elas precisam ser estimuladas e orientadas em seu desenvolvimento 
como pessoa em processo de formação, e, isso fazemos através de brincadeiras, estímulos, 
afeto e de interação. 

Isso tudo e muito mais as crianças que frequentam o CEI Miriam recebem todos os dias!
Todos os dias as crianças são acolhidas com carinho e atenção logo cedo pela manhã, rece-
bem quatro refeições balanceadas e passam o dia em um processo dinâmico, cheio de músi-
cas, histórias, pesquisas, conversas, movimento e brincadeiras. Essas atividades garantem que 
o desenvolvimento das crianças aconteça de forma integral.

“CRECHE MIRIAM” como foi chamada por muitos anos, era assim conhecida, pois, 
era um local seguro onde as famílias podiam deixar suas crianças enquanto traba-
lhavam, tendo a certeza de que estariam bem cuidadas e alimentadas. 
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1

Nos anos de 2019 
e 2020 realizamos 
o atendimento de

240 
crianças

2

Ofertamos

384.000 
refeições

3

Assistimos em
 torno de

180 
famílias

4

Realizamos 

1.700  
atendimentos 
odontológicos

5

Enviamos 

525 
kits pedagógicos 
com propostas de 
atividades para as 

crianças

Enviamos cerca de 

160 propostas 
de atividades através de vídeos às 
crianças para que continuassem a 
se desenvolver mesmo em tempos 
de suspensão de aulas presenciais

Entregamos, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 

Educação, 

945 kits 
alimentares  
para as famílias  

O CEI preza pelo desenvolvimento da autonomia, de valores como amor a Deus e ao 
próximo, respeito, bondade, generosidade, gratidão, equidade e pelo acolhimento 
de todos os que passam pelo CEI.

O ano de 2020 foi difícil e desafiador, mas também foi um ano de muitas alegrias, 
transformações e adequações. A estrutura física do CEI foi restaurada e pintada, o 
espaço externo foi reestruturado, as famílias foram acolhidas e as crianças atendidas 
de uma nova maneira, mas com a qualidade e excelência de sempre.

O trabalho realizado pela creche Miriam está em conso-
nância com os Objetivos 2-4-10-16 de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU: Fome zero e Agricultura Sustentá-
vel; Educação de Qualidade; Redução das Desigualdades; 
e Paz, Justiça e Instituições Eficazes. 



24 25

AMOR QUE
COMOVE
O desafio de continuar

Vamos iniciar com a leitura de uma passagem do Evangelho de Mateus (25.34-40). Contexto: 
depois de proferir duros pronunciamentos no templo, Jesus retirou-se. Sabendo que a festa da 
Páscoa se aproximava e que sua morte era iminente, Jesus pregava sobre o fim dos tempos e 
Sua volta. No monte das Oliveiras, os discípulos pediram a Jesus que lhes falasse sobre como e 
quando aquelas coisas aconteceriam e, entre outras tantas coisas Jesus lhes diz, sobre o grande 
julgamento:

‘então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu 
Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo. Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de 
beber; era forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me vestistes; enfer-
mo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me. Então, perguntarão os justos: 
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com 
sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? 
Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos vi-
sitar? O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre 
que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. ‘
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O Amor que CoMove - AQC é um um projeto de ação social e evangelização, criado em 
2011 no seio da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Motivados por observar as pessoas em 
situação de rua no entorno da igreja, os fundadores entenderam que deveriam ultrapassar 
os muros, vencer as barreiras do medo e do preconceito e sair em busca das pessoas.

Toda a semana, AQC sai às ruas no centro da cidade. Atuamos em parceria com a Igreja 
Presbiteriana do Capão da Imbuia no Restaurante Popular Capanema (local sedido pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba, com infraestrutura de refeitório adequado e completo, 
onde recebemas pessoas em situação de rua ou não, oferecendo alimento, atenção, cari-
nho solidário e oração.

Aos que se revelam dependentes de drogas ou álcool, o AQC oportuniza o tratamento para recu-
peração e desintoxicação. Os interessados em receber ajuda passam pelo processo:

Quando o tratamento termina, os problemas destes irmãos resgatados estão ainda longe de 
terminar. Eles precisam de moradia e emprego. Geralmente ainda não estão prontos para vol-
tar à família nem suas famílias estão prontas para recebê-los, pois geralmente o passado é um 
acúmulo de derrotas, fracassos e decepções.  Nesse momento inicia-se o esforço de reinserção. 
É um trabalho delicado e complexo, que geralmente abrange o desenvolvimento de uma pro-
fissão, preparação psicológica, redescoberta, desenvolvimento de auto-estima e confiança.
O AQC ainda oferece apoio permanente às casas de recuperação, contribuindo mensalmente 
com materiais de higiene e limpeza, visitas, promoção de eventos em datas comemorativas e 
suporte em situações excepcionais. As casas de recuperação são geralmente louváveis inicia-
tivas de pessoas obstinadas, que sobrevivem com esforço e dificuldade, prestando uma ines-
timável contribuição aos seus assistidos e à comunidade, apesar de terem pouca ou nenhuma 
visibilidade para a sociedade em geral. 

TRIAGEM ENTREVISTA EXAME MÉDICO INTERNAMENTO TRATAMENTO

Se necessário

O trabalho realizado pela AQC está em consonância com 
os Objetivos 1-4-5-8-10 de Desenvolvimento Sustentá-
vel da ONU: Erradicação da Pobreza; Saúde e Bem-Estar; 
Redução das Desigualdades.
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Em um ano, 
foram doados

6.000 
kilos de alimentos

Foram distribuídas 
mais de  

350
cestas básicas

Aproximadamente 

50 
famílias

foram atendidas

PROJETO PÃO NOSSO

Parte do Projeto CARISMA,  objetiva estabelecer uma “padaria escola”, de forma a permitir que 
os assistidos aprendam ofícios de padeiro, confeiteiro e correlatos, de forma a capacitá-los para 
sua reinserção no mercado de trabalho. 

Para auxiliar em suas despesas o AQC produz e vende pães e bolos, esta estratégia vem sendo 
utilizada desde maio de 2017, período em que foi possível adquirir um forno com vaporização e 
uma masseira, podendo produzir até 750 pães (50 g) por hora.

PELA COROA, CONTRA O CORONA

Campanha de atendimento emergencial às famílias vitimadas pelos efeitos da pandemia, desen-
volvida e coordenada pelo AQC, em conjunto com  o Presbitério de Curitiba, Federação das UPHs 
do PCtba e Associação Comunitária Presbiteriana.

A campanha foi desenvolvida por iniciativa do AQC e tem por objetivo levar gêneros de primeira 
necessidade (alimentos, materiais de limpeza e higiene, roupas e calçados) às famílias em vulne-
rabilidade, em caráter emergencial, em função da escassez de trabalho e recursos decorrente do 
afastamento social preventivo, devido ao enfrentamento da pandemia. 
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INSTITUTO 
VÓ DURVINA
Empoderando para crescer

Fundado no ano de 1984 em homenagem à conhecida “Vó Durvina”, teve como objetivo 
inicial dar continuidade aos trabalhos assistenciais oferecidos as comunidades de Curitiba e 
Região Metropolitana. 

Desde sua fundação além dos serviços assistenciais, o instituto oferece a comunidade, cursos 
profissionalizantes para jovens e adultos em diversas áreas de atuação. Procurando aprimorar 
nossos serviços, em 2014 implantamos o Serviço de Convivência da Vó Durvina para crianças 
e adolescentes 08 a 15 anos, proporcionando a comunidade local um espaço de convívio e 
desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade, resgatando as relações familiares 
e prevenção de situações de abuso e exploração sexual infantil.

Contribuindo com soluções para o crescimento do país, o nosso próximo passo é a implanta-
ção do Projeto Jovem Aprendiz destinado a capacitar e inserir os jovens no mercado de tra-
balho, estimulando o desenvolvimento profissional e de valores éticos à prática da cidadania.
Você pode nos ajudar a fazer diferença, faça parte do voluntariado do Vó Durvina. 

Quem procura o Instituto Social Vó Durvina, vem em busca de uma nova oportu-
nidade de crescimento pessoal e profissional. Novos recomeços sempre podem ser 
possíveis, basta força, coragem e fé em Deus. 
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Durante biênio foram oferecidos cursos na área da Beleza.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
Durante biênio atendeu 26 crianças e adolescentes e seus familiares. Totalizando 86 atendimen-
tos sociais e comunitários. 

Através de ações voluntárias com empresas parceiras e voluntariado independente, 
oferecemos à comunidade cursos de informática e violão, atendendo 35 pessoas. 
Observamos que fazer a diferença para a vida das pessoas pode ser mais simples do 
que você imagina, além de ser muito prazeroso.

Venha fazer parte do voluntariado da Vó Durvina.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CONVIVÊNCIA

Cursos Profissionalizantes na área da Beleza: Cabeleireiro básico; Aperfeiçoamento em Corte; 
Coloração; Maquiagem; Designer de sobrancelha; Depilação; Manicure e Pedicure

CAPACIDADE

Capacidade de
atendimento anual 

de 1500 alunos

TURMAS

Um total de
14 turmas em

2020

ALUNOS

Mais de 100 alunos
passaram por nós 

em 2020

O trabalho realizado pela Vó Durvina está em consonân-
cia com os Objetivos 1-4-5-8-10 de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU: Erradicação da Pobreza; Educação 
de Qualidade; Igualdade de Gênero; Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico; Redução das Desigualdades.
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ESCOLA PROFISSIONALIZANTE GASTRONOMICA

JOÃO LUPION FILHO
Oportunizando a mudança  
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NOSSAS
HISTÓRIAS

Histórias de quem já passou por aqui e teve sua vida mudada 
com a ajuda das Instituições que compõe a ACP

Mais de 55 anos 
ressignificando vidas! 

O Lar na nossa vida, minha e dos meus irmãos foi mais que uma mudança de am-
biente, foi uma mudança em todos os aspectos. Saimos de um local que não havia 
nenhum carinho e chegamos no Lar onde encontramos mais 40 irmãos. Nosso ca-
ráter foi formado dentro do Lar. As oportunidades também surgiram ali, tanto com 
conhecer lugares novos, como até mesmo de trabalhos. Tivemos oportunidade de 
estudar, fizer cursos técnicos e educação esportiva. O dia em inteiro com a cabeça 
ocupada e muita disciplina. Antes mesmo de sair de lá, eu já estava empregado. O 
Lar é mais nossa familia do que a de sangue mesmo. O Lar deu para nós uma opor-
tunidade de vida! 

- Irmãos, Anthony, �iago e João

“
ACOLHIMENTO É RESSIGNIFICAR O AMOR

Quer saber mais dessa história? 
Acesse o QRCode!
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Eu estava na Inglaterra no começo do ano e quando cheguei em Curitiba meus bens 
tinham sido bloqueados. Tudo isso associado a perda recente da minha família. Eu 
me vi em uma situação terrível, sem rumo. Estava tão desorientado que inclusive 
comprei produtos para cometer suícidio. Mas a mão de Deus me guiou e eu conheci 
a Igreja Presbiteriana através do Instagram. Em meio ao caos que estava minha vida, 
o Amor que Comove teve uma importância crucial para meu desenvolvimento. Me 
forneceram cesta básica e um local para ficar. Com o suporte deles, consegui arran-
jar um emprego, já tenho a minha casa e reestabeleci minha vida. Sou extretamente 
grato a todos do Amor que Comove! 

- Lucas

“
ACOLHIMENTO É RESSIGNIFICAR O AMOR

QR CODE

Quer saber mais dessa história? 
Acesse o QRCode!

Sou Luciane Wolcher, fiz cursos profissionalizante no Vó Durvina em 2012. Apro-
veitei a oportunidade, pois os cursos eram gratuitos. Fiz as aulas de depilação , ma-
quiagem e cabeleireira. A chance que tive no Vó Durvina mudou minha vida! Não 
tinha dinheiro para comprar o material necessário para realizar os cursos, por isso 
começei com materiais emprestados pelo próprio Vó Durvina e também de alguns 
colegas. Foi me aperfeiçoando ao longo do tempo e fui crescendo na carreira. Hoje 
sou formada em Estética e Cosmetologia; tenho meu proprio salão de beleza e es-
tética. O gratificante é que tive oportunidade de retribuir o que o Instituto fez por 
mim anos atrás e, hoje, atuo como instrutor de colorimetria capilar.  

- Luciane Wolcher

“
ACOLHIMENTO É RESSIGNIFICAR O AMOR
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CAPTAÇÃO DE
RECURSOS

JANTAR 
BENEFICENTE

IMPOSTO
DE RENDA

ALMOÇO ACP PÃO NOSSO FESTA CAIPIRA

BAZARNOTA FISCAL
PARANÁ

CAMPANHA 
DO LEITE

APADRINHA-
MENTO

PATROCINADORES

1% É MAIS
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PARCEIROS E
VOLUNTÁRIOS
Não Governamentais
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PARCEIROS 
GOVERNAMENTAIS
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BALANÇO
FINANCEIRO 

Pessoas da própria Igreja Presbiteriana de Curitiba e também através de mostrar mais o traba-
lho para fora dos portões da Igreja, experimentar quantas pessoas querem ajudar mas querem 
ter a certeza do trabalho sério e ético desenvolvido pelas Instituições Sociais. 

Tivemos um crescimento neste sentido nos últimos anos, além do crescimento efetivo na ar-
recadação, o crescimento percentual maior foi nos projetos específicos e doações particulares. 
Mesmo com todas dificuldades conseguimos fazer vários investimentos em melhorias em to-
dos projetos, que a tempos necessitavam e que você vai poder avaliar com mais detalhes nas 
páginas de cada instituição. Nossas parcerias com orgãos públicos continuam firmes, tendo o 
reconhecimento pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos pela ACP.  

Em 2020 tivemos redução de verbas de alguns convênios pela pandemia, atuamos de acordo 
com os benefícios da lei para aquele momento e conseguimos passar pela pior fase. Infelizmen-
te várias entidades assistenciais não suportaram esta fase e tiveram que fechar as portas. Um 
reconhecimento especial a quem há 57 anos fez brotar do coração de Deus para prática, a nossa 
mantenedora a Igreja Presbiteriana de Curitiba, que mesmo nos períodos mais difíceis sempre 
mantém sua contribuição financeira e a oração dos membros. 

Deus tem usado todos os envolvidos para que a ACP siga em frente, na sua essência 
que é cuidar de quem precisa com diligência. Não é raro ver nos momentos financei-
ros mais difíceis, Deus tocando no coração de pessoas dispostas e ombrear nesta cau-
sa, colocando em prática o “#eumeimporto”.
 

Atuar na gestão financeira da Associação 
Comunitária Presbiteriana tem sido uma 
oportunidade prática de ver a mão poderosa 
de Deus atuando todos os dias. 

 Vanderlei Endres 
Diretor Tesoureiro

“

“
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Atuamos com planejamento projetando 
o futuro, definindo prioridades, preparan-
do para imprevistos além de modernizar 
e profissionalizar cada vez mais a gestão 
administrativa financeira e o operacional 
das Instituições. 

Continuaremos firmes, confiantes na 
bondade e fidelidade de Deus, convidan-
do você que já nos apoia a continuar e 
você que está conhecendo através deste 
balanço social, fica o convite para conhe-
cer mais, ver como vidas preciosas são 
transformadas e o quanto Deus quer que 
você também tenha o privilégio de parti-
cipar. 

Venha ser abençoado, abençoando 
quem mais precisa.

EVOLUÇÃO NOS ÚLTIMOS 6 ANOS NOS INVESTIMENTOS 
FEITOS ATRAVÉS DA ACP

2015

R$ 2.459.151,73

2016

R$ 2.558.056,91

2017

R$ 2.493.977,55

2018

R$ 2.836.726,46

2019

R$ 3.768.429,48

2020

R$ 3.566.054,43

INCLUSÃO DO ISVD E AQC

63,6%

ORIGEM DAS FONTES DE RECURSOS 
FINANCEIROS EM 2019 E 2020

10,1%
26,3%

CONVÊNIOS

IPC

OUTROS

DISTRIBUIÇÃO DE 
COMO FORAM 
APLICADOS OS 
VALORES EM CADA 
PROJETOS
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Lar Hermínia Scheleder

CEI Miriam

Ins. Social Vó Durvina

Amor que Comove
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CONSELHO
FISCAL 

O Conselho Fiscal da Associação Comunitária Presbiteriana (ACP), apresenta para apreciação 
e aprovação, seu parecer relativo ao exercício de 2019-2020 encerrado no dia 31 dias do mês de 
dezembro, dando cumprimento às prerrogativas que lhe são inerentes com base no Estatuto 
desta instituição, bem como nas legislações vigentes, sendo estas, a análise, fiscalização e confe-
rência dos demonstrativos contábeis e financeiros.

Deste modo, após a revisão dos documentos e relatórios disponibilizados pela diretoria da En-
tidade e pelos gestores de suas filiais, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da ACP, 
reconhecem e atestam a precisão do Balanço Patrimonial, Demonstração Financeira e Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício de 2019-2020 e propõe a sua integral 
aprovação.

Parecer do Conselho Fiscal da Associação Comunitária Presbiteriana
 

 Fernando Bisinella
Membro do Conselho Fiscal

 
Clayton Machado Cartens

Membro do Conselho Fiscal

Leonardo Aguiar Martin
Membro do Conselho Fiscal

Paulo Silva
Membro do Conselho Fiscal
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Um programa de integridade pode ser encarado como um seguro de vida. Sem ele os riscos são 
grandes, pois a legislação não excepciona qualquer organização, de qualquer porte, que esteja en-
volvida em um caso de corrupção. 

Portanto é fundamental compreender e se engajar na prevenção da corrupção com uma men-
sagem clara da alta administração, com orientações que expliquem as situações típicas de risco 
para seus colaboradores, especialmente nas relações com o setor público, e que haja uma atenção 
a quaisquer fragilidades ou fatos irregulares, com canais claros de comunicação e tratamento de 
situações indesejadas. 

Para nós Compliance é uma questão muito séria e que deve ser cumprida com rigor, uma vez que 
muitas entidades costumam ser mantidas por doações, emendas parlamentares e convênios com 
o poder público. Atenta a essas questões, a Associação Comunitária Presbiteriana – ACP lança em 
2021 seu Sistema de Gestão de Integridade composto por material que, nos permitirá trabalhar 
com transparência e tranquilidade. A ACP já conta com seu Código de Conduta Ética, Regimento 
Interno, Manual de Gestão de Risco (contemplando risco de corrupção) e Manual de Adequação 
á Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709/2018.

Te convido a conhecer em nossa home page e acessar a todos nossos documentos e balanços.

Faça parte de nossos projetos sociais, contribua da forma que mais for adequada a você. 
#eumeimporto.

EM TEMPOS DE 
OBSCURIDADE 
A INTEGRIDADE 

É FUNDAMENTAL

Davi Albuquerque
Diretor Executivo

Todos os dias te-
mos ouvido que 
a corrupção e as 
fraudes têm toma-
do todas as esferas 
da sociedade, mas 
isso não pode ser 
aceito como práti-
ca, muito pelo con-
trário precisamos 
estar em consonân-
cia como as legis-
lações atuais: A Lei 
Anti Corrupção Lei 
12.846/2013, o Mar-

co Regulatório Lei 13.204/2015. Nós das Organizações 
da Sociedade Civil precisamos entender os benefícios 
dessas legislações para o País e para suas atividades. 

Na condição de ator que cumpre papéis específicos 
na sociedade e se relaciona correntemente com o se-
tor público e demais parceiros, entender os preceitos 
e os caminhos para criação de um ambiente em que 
impera a integridade nas interações com o Estado é 
fundamental.
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“Eu sou o homem 
que viu a aflição
Lamentações 3.1

ESPERANÇA 
RENOVADA

Rev. Juarez Marcondes Filho
Pastor Efetivo da Igreja 

Presbiteriana de Curitiba“
Por mais de um ano te-
mos acompanhado a 
triste situação em que se 
acha a humanidade, víti-
ma da pandemia no novo 
coronavírus. Ao lado da 
crise sanitária, a debacle 
econômico-financeira, o 
aumento do desemprego, 
o crescimento da miséria 
visível desde os grandes 
centros até às pequeninas 
localidades. A passagem 
bíblica ao lado esta men-
sagem tem por contexto 

a grave crise que se abateu sobre o povo de Deus no tempo 
do cativeiro babilônico, em que a cidade santa, Jerusalém, 
ficou em absoluta miséria, fome, doença, morte, absoluta 
tristeza. Incumbidos de proclamar o Evangelho da graça 
de Cristo, devemos fazê-lo em sua inteireza, anunciando o 
perdão dos pecados, a santidade em Deus, o conhecimen-
to da sua Palavra, mas não menos, o exercício da solidarie-
dade, que deve marcar nossas ações. 

Não é possível  anunciar “ide em paz ... sem dar o neces-
sário para o corpo” (Tiago 2.16). É neste contexto que se 

insere a Associação Comunitária Presbiteriana – ACP – com seu conjunto de ações em prol dos 
menos favorecidos. O isolamento social, as restrições para funcionamento de atividades, o natural 
afastamento de colaboradores, nada disto impediu a ACP de cumprir seu trabalho de misericór-
dia para assistir a todos que precisam.

Os equipamentos que constituem a ACP funcionaram com criatividade e eficiência, visando 
superar as limitações, promovendo o bem, a paz, a assistência, a educação, a formação de mui-
tas gerações. Com muita disposição e ânimo os Conselhos trabalharam com total dedicação 
para levar a efeito as condições necessárias no desempenho de seu serviço. Na outra ponta, os 
colaboradores não mediram esforços para cumprir o que foi planejado. A diminuição, quer de 
recursos humanos, quer de recursos financeiros, não inibiu a busca de soluções que viessem 
contribuir para o êxito desta empreitada. 

Como braço de ação social da Igreja Presbiteriana de Curitiba, a ACP amplia o seu leque de ser-
viços, atendendo dos infantes aos idosos, promovendo saúde e convivência, capacitando o ser 
humano no objetivo de sua inserção no mercado de trabalho e na sociedade em que vive. Ao 
acudir a este ou aquele, na verdade, envolve todo o ciclo familiar, tendo por propósito a restau-
ração da coletividade. O biênio se encerra, e a gratidão deve marcar este depoimento, diante 
do incansável mister empreendido pelos que trabalharam neste período, sob a batuta do presi-
dente Diácono Wladimir Alcindo de Arruda. Que o Senhor multiplique sua graça sobre a vida 
de todos estes colaboradores. Os que continuarão compondo o quadro diretor e os que virão 
cerrar fileiras sejam ciosos de seus deveres, sempre sob a provisão de Deus. 

Mesmo diante de um cenário que resiste a não mudar, ficamos com a mensagem do mesmo 
autor da frase inicial, desta feita, superando o contexto, ao dizer: “Quero trazer à memória o 
que me pode dar esperança” (Lamentações 3.21).
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ACP EM TEMPO 
DE PANDEMIA

Enquanto o mundo parava em virtude da pandemia, a ACP 
focou seus trabalhos na melhoria de seus equipamentos e 
atendimento às famílias em vulnerabilidade social com a 
entrega de cestas básicas. 

Queremos deixar aqui a nossa gratidão a Deus, a todos 
que doaram recursos financeiros, todos que nos 
enviaram alimentos para que muitas famílias 
pudessem ser atendidas no momento que nossa 
sociedade se encontrava sensível.
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DISTRIBUIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS

Mais de 
50.000 kg 
de alimentos 
arrecadados

Mais de 
2.000 
cestas 
distribuídas 

Mais de 300 
famílias 
atendidas 
mensalmente 

Os dias atuais tem nos apresentado muitos desafios, não 
somente para a manutenção e criação de novos projetos 
sociais. Em meio a tantas adversidades infelizmente 
pudemos ver o número de famílias em vulnerabilidade 
crescer de forma vertiginosa.

Diante dessa adversidade, rapidamente, nos mobilizamos com nossa equipe de 
assistentes sociais e iniciamos o levantamento sócio-econômico dessas famílias 
e para nossa tristeza constatamos que muitas estavam vivendo com uma ren-
da per capita de R$ 75,00/mês.

A ACP se mobilizou com seus parceiros e patrocinadores, o resultado não po-
deria ter sido diferente, conseguimos ao longo de 12 meses angariar cestas bá-
sicas, itens de higiene pessoal e produtos de limpeza para as mais de 300 famí-
lias atendidas por nós.

Nos resta agradecer muito a Deus e a todos aqueles que estenderam suas mãos 
para os menos favorecidos. Amor se faz através de uma mão estendida, uma 
palavra de conforto e uma porção de alimento ao necessitado. A ACP em qua-
se 60 anos tem sido agente transformador de indivíduos e famílias em dias de 
adversidade.
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INFORMAÇÕES

SE IMPORTE DE FORMA PRÁTICA
Uma das formas de participar dos projetos da Associação Comunitária 
Presbiateriana é contribuindo como pessoa física ou jurídica. 

QR CODE

Fazendo uma 
Destinação de 
IR como pessoa 
física ou jurídica.

Doações pelo PIX

1- Scanee o QR Code  
2- Copie o código  
3- Cole o código na aba PIX > 
PIX Copia e Cola no APP do seu 
banco  

Obs - Para doações com 
valores diferentes de R$10,00 
basta copiar o CNPJ da ACPOu doações de forma pontual

Associação Comunitária Presbiteriana 
CNPJ: 75.125.765/0001-57
Pix: 75.125.765/0001-57

Existe outras formas de se envolver 
com a ACP, seja um 
voluntário ou compartilhe nosso 
trabalho! 

ENDEREÇOS

R. Fábio Fanuchi, 322 | Santa Cândida, Curitiba - PR
(41) 3256-6797

R. Maria Solange Lira Rosa, 39 | Santa Terezinha
Colombo - PR  |  (41) 3619-9501

R. Amauri Lange Silvério, 511 | Pilarzinho, Curitiba - PR
(41) 3338-4566

 R. Comendador Araújo, 343 | Centro, Curitiba - PR 
(41) 99137-9100

EXPEDIENTE
Este Balanço Social é uma publicação 
da Associação Comunitária Presbite-
riana (ACP), que tem como objetivo 
informar seus parceiros, contribuintes 
e voluntários, os números referentes à 
gestão 2019-2020 com o intuito de evi-
denciar como cada projeto da ACP tem 
um cunho de agente de transformação 
social da realidade local, incentivando, 
dessa forma, a participação de pessoas 
comuns que possam se importar com 
cada projeto. 
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R. Fábio Fanuchi, 328 | Santa Cândida, Curitiba - PR
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