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Apresentação

Fico com o coração apertado, emocionado 
de ver tantas conquistas, ver tantas pessoas 
felizes, sendo cuidadas, amadas, descobrindo 
que a vida é tão bela e que podemos 
protegê-las e ajudá-las a despertar o desejo 
do cuidado envolvendo as crianças, jovens 
e adultos para um mundo possível e ao 
nosso alcance. 

Somos uma grande família. Uma legião 
de colaboradores, voluntários, amigos e 
parceiros públicos do Estado, municípios, 
diversas secretarias, Ministério Público, 
empresários e conselheiros envolvidos nas 
políticas públicas na missão em defesa e 
promoção da vida e da família.

A Ação Social do Paraná é uma instituição 
com princípios e valores amparados na vida 
cristã, que executa trabalhos sociais de 
relevância na Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Educação. Temos uma equipe 
técnica capacitada na execução de todos 
esses trabalhos; foram alguns anos 
planejando para que pudéssemos ser hoje 
uma instituição sólida e respeitada.

Nas atividades diárias é preciso um 
cuidado e respeito com todos que se 
encontram envolvidos – aqui tenho que 
ressaltar a importância da liderança. 
Desenvolver o espírito crítico, a capacidade 
de acolher, valorizar o outro com todas 
as suas fragilidades e talentos, perceber 
sua evolução e expressar no diálogo a 

importância do seu trabalho, produto e 
frutos do seu agir. Queremos crescer juntos, 
queremos celebrar juntos. Temos que 
valorizar todas as pessoas e organizações 
nesse processo. Nós trabalhamos com vidas, 
nós acolhemos crianças no dia a dia para 
participar com a família da sua educação, 
para brincar, sorrir e descobrir o mundo de 
felicidade. Nós trabalhamos para saciar a 
fome, nós fazemos e servimos as refeições 
nos restaurantes populares, processo que 
promove e assegura o direito e a dignidade 
a uma alimentação saudável. Nós acolhemos 
e cuidamos de idosos no Asilo São Vicente de 
Paulo, uma experiência única de ser referência 
no atendimento à pessoa idosa, colocar todos 
os sentimentos e razão para transformar a casa 
como residência de cada moradora, com uma 
equipe técnica multidisciplinar qualificada. 
Uma casa que envolve uma complexidade nas 
relações internas e externas. 

Nada se conquista sozinho. Isso é um fato, 
realidade.

E tenham a nossa eterna gratidão por fazerem 
parte desta maravilhosa história de vida.

A dignidade humana salta aos nossos olhos!
A maturidade da vida nos faz compreender a nossa missão, o 

tamanho da responsabilidade diante da AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ.

Padre José Aparecido Pinto 



AsiloSão Vicente 
de Paulo



A trajetória do Asilo São Vicente de Paulo durante os seus 95 anos de atendimento foi realizada com dedicação, amor, 
cuidado, alegria e principalmente com a garantia de direitos a quem mais precisava. Todo esse caminho foi construído 
por muitas histórias de pessoas que viveram ou dedicaram parte da sua vida e do seu conhecimento em prol dos 
direitos da pessoa idosa.

Em 2021 não foi diferente, escrevemos mais algumas páginas na história de vida das 175 idosas acolhidas, contamos 
com profissionais dedicados que garantiram o acolhimento humanizado e de qualidade a todas as idosas. Foram 365 
dias de muito trabalho e de atendimento interdisciplinar, mas também foram dias de amor, alegrias, festas, muitas 
amizades e de fazer a vida valer a pena.

175
idosas acolhidas

2569
ações de 

fortalecimento de 
vínculos familiares

Juntos garantimos
direitos à pessoa idosa!
Todas as idosas acolhidas no Asilo São Vicente de Paulo receberam atendimento 
individualizado e integral, por meio do qual a equipe, de forma interdisciplinar, 
acolheu as suas necessidades e desejos para proporcionar acolhimento 
humanizado e garantia de todos os seus direitos. Ao longo do ano, todas 
as idosas receberam atendimento do serviço social para manutenção da 
regularidade de documentação e acesso a renda, além de participarem de 
atividades voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares através de 
chamadas de vídeos, reuniões e visitas com distanciamento autorizadas pelas 
autoridades da saúde pública em decorrência da pandemia de COVID-19.

Outro aspecto importantíssimo para a promoção da qualidade da vida das 
idosas foram as ações para a melhoria da autoestima, fortalecendo sua 
identidade pessoal.

Conhecendo suas histórias de 
vida e ouvindo suas preferências 
diariamente, a equipe atentou-se 
para que elas vestissem roupas, 
calçados e acessórios com o 
seu próprio estilo, havendo 
também atendimento semanal 
no salão de beleza da casa para 
receber serviços de cabeleireiro, 
maquiagem, manicure e 
pedicure. Sendo assim, além 
de se sentirem mais bonitas, 
elas também são incentivadas 
a manter o autocuidado e a 
se sentirem mais valorizadas 
enquanto recebem atenção e 
cuidados do profissional de 
beleza e das cuidadoras.

2423
atendimentos no 

salão de beleza do 
Asilo São Vicente 

de Paulo



O ano de 2021 ainda foi pautado pelo protocolo de 
prevenção à COVID-19, mas mesmo sem a presença 
dos nossos queridos voluntários, mantivemos todas 
as atividades ocupacionais e de lazer para que as 
histórias de vidas fossem escritas com muita alegria, 
leveza e diversão. Nosso acolhimento humanizado e 
interdisciplinar contou com a atenção psicossocial 
através dos atendimentos individuais e coletivos 
realizados pelos setores de lares, psicologia, terapia 
ocupacional e fisioterapia.

Diariamente as idosas também participaram 
de oficinas que estimulam seu cognitivo, 
psicomotricidade, sociabilização, afetividade, 

Cuidados diários com 
saúde e bem-estar
Promover qualidade de vida e garantir acolhimento humanizado ao longo de 
2021 foi a grande missão da equipe interdisciplinar do Asilo São Vicente de 
Paulo. Trabalhando em conjunto, as equipes puderam proporcionar cuidados 
de saúde física e mental a cada uma das moradoras. Seguindo o protocolo 
de prevenção à COVID-19, as idosas contaram diariamente com atendimento 
das equipes farmacêutica, nutricional, fisioterapêutica, psicológica, médica e 
de enfermagem.

Atividades 
ocupacionais 
e de lazer 

354 oficinas de 
artesanato

346 oficinas do 
Movimento

204
oficinas 
psicomotoras/
trabalhos manuais

186
oficinas de
memória 
oral/escrita

32 oficinas de
 jogos

06 oficinas de horta 
terapêutica

05 oficinas 
gourmet

96
visitas ao 
gatil para
cuidado/contato 
com os animais

50
encontros 
na hora da 
música

20 cinemas 
em casa

20 festas 
temáticas

12 festas de
aniversários

06 bingos

memória e expressividade cultural. Essas atividades 
ocupacionais melhoraram aspectos físicos, 
psicológicos e sociais, proporcionando melhora na 
qualidade de vida.

Mesmo contando apenas com os colaboradores, as 
idosas se divertiram em atividades de lazer e festas 
temáticas ao longo de todo o ano, comemorando 
seus aniversários, pulando carnaval, celebrando 
a Páscoa e o Natal e deliciando-se com as festas 
juninas, bingos e cinemas em casa.

395.889
medicamentos

dispensados

2.892
consultas de 
enfermagem

1.724
atendimentos

fisioterapêuticos

1.181
atendimentos
nutricionais

1.916
atendimentos
 psicológicos

663
consultas
médicas



Centro Dia
Ao longo do ano de 2021, o programa Centro Dia 
contribuiu para prevenir o acolhimento institucional, 
a violência intrafamiliar e a segregação dos idosos, 
assegurando o direito à convivência familiar e 
comunitária através da promoção da sociabilização 
e integração intergeracional, gerando melhoria na 
qualidade de vida dos atendidos, seus cuidadores e 
suas famílias.

Em pausa durante o período mais severo da 
pandemia de COVID-19, o atendimento aos idosos 

Alimentação saudável 
com acompanhamento 
nutricional

do Centro Dia foi retomado no mês de maio 
ainda em formato remoto, objetivando garantir 
a segurança e saúde de todos os integrantes. O 
atendimento remoto se deu através de chamadas 
de vídeo, envio de kit de propostas socioeducativas 
e orientações para que a família executasse as 
atividades propostas com os idosos. Apenas no mês 
de dezembro, após ampla vacinação e redução dos 
índices de transmissão de COVID-19, as autoridades 
de saúde pública municipal autorizaram a retomada 
do atendimento presencial.

06 idosos
atendidos

10 atividades 
de jogos

06 passeios no 
jardim e gatil

02 festas 
temáticas

55 oficinas 

45
atendimentos de 
orientação e 
acompanhamento 
social ao idoso e
sua família.

(movimento, beleza, trabalhos 
manuais, contação de histórias, 
memória oral, escrita, 
socioeducativa, psicomotora e 
reminiscências)

A Segurança Alimentar e Nutricional foi garantida às idosas acolhidas no asilo através 
do fornecimento diário de 5 refeições, hidratação e suplementação com a qualidade 
e quantidade nutricional necessária a cada uma delas. As refeições foram produzidas 
com baixo teor de sódio, sem lactose e com diferentes tipos de consistência, 
adequando sempre que necessário a dieta prescrita a cada uma das idosas.

A equipe ainda considerou a cultura alimentar das residentes, buscando atender as 
vontades e receitas que elas mais apreciam, além de também apresentar quitutes e 
doces preferidos para as ocasiões festivas.

Foram produzidas no ano:

440.700
refeições

2.196 litros de 
suplementação

10.906 litros de 
hidratação

3 toneladas 
de arroz 1,6 tonelada 

de feijão

2,2 toneladas
de carnes 34 toneladas 

de hortifruti

76.852
kg de alimentos 

recebidos de doação

Destacamos o apoio do
Movimentos de Irmãos da 
Arquidiocese de Curitiba 

nesta importante campanha.

Coordenadores do Movimento de 
Irmãos da Arquidiocese de Curitiba



Centro de 
Educação InfantilBom Pastor



Corpo, gestos 
e movimentos
Em 2021 alcançamos grandes resultados no 
desenvolvimento da coordenação motora, 
noção espacial e corporal das crianças. A 
equipe pedagógica também realizou atividades 
em que a criança explorou o espaço utilizando 
o seu corpo, apropriando-se de gestos e 
movimentos. Por meio dessas atividades 
ocorrem a estimulação e a descoberta de 
diversas possibilidades de ocupação do corpo 
e de interação com o meio. Ao todo, a equipe 
realizou 4.140 propostas.

Espaço, tempos, 
quantidades, 
relações e 
transformações
O campo de experiência "Espaço, tempo, 
quantidade, relações e transformações" 
promoveu experiências que despertaram 
a curiosidade das crianças através da 
observação, manipulação, investigação, 
exploração, levantamento de hipóteses 
e consulta a fontes de informação. Dessa 
forma, as crianças puderam explorar 
atividades relacionadas ao clima, 
cronologia, contextualização histórica e 
noções de medidas. Foram realizadas 351 
atividades.

O Eu, o Outro e o Nós!
O campo de experiência “Eu, o outro e o nós” possibilitou às crianças a construção 
da sua identidade e valorização da diversidade. Através de atividades voltadas à 
autonomia, possibilidade de escolhas e brinquedos, foi oportunizado o contato da 
criança com diferentes grupos sociais e culturais por meio de atividades lúdicas. 21.078

propostas realizadas

O ano de 2021 foi de reencontros para o Centro de Educação Infantil Bom Pastor. Após longos meses de atendimento 
exclusivamente remoto em decorrência da pandemia de COVID-19, as crianças finalmente puderam retornar para o 
atendimento presencial e para a rotina diária de cuidado e aprendizado após a melhoria do quadro da pandemia na 
região. Foi um ano de grandes lições, experiências e readaptação para as 175 crianças, famílias e para toda equipe do CEI. 

A educação infantil no CEI Bom Pastor pautou-se na criança não só como centro do processo educativo, mas também 
como possuidora de direitos, sendo capaz de inferir sobre o mundo ativamente seu próprio processo de descoberta e 
conhecimento.

Nossas propostas possibilitaram às crianças o contato com diversas linguagens e áreas do conhecimento em um 
ambiente acolhedor e afetivo. É por meio das brincadeiras que as crianças aprendem e entendem o mundo ao seu 
redor, dessa maneira ocorre o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade.



Traços, sons e formas
Durante o ano de 2021 e através das atividades 
do campo de experiência "Traços, sons, cores 
e formas", as educadoras da unidade 
incentivaram a expressão artística das 
crianças por meio de diferentes linguagens 
em 3.192 atividades. É importante ressaltar 
que ter acesso a manifestações culturais 
e artísticas é um direito da criança.

Escuta, fala, pensamento 
e imaginação
Através do campo de experiência "Escuta, fala, pensamentos e imaginação" foram oportunizadas 
experiências por meio da linguagem oral, proporcionando comunicação por meio de conversas, leituras, 
escutas, rodas de conversas e cantigas. Foram diversos os instrumentos utilizados para o estímulo 
comunicativo, entre eles destaca-se a literatura. Foram realizadas 3.983 propostas dessa experiência.

Segurança alimentar 
e nutricional em tempos 
de pandemia
A Segurança Alimentar e Nutricional é um dos pilares de atuação da Ação Social 
do Paraná, objetivando o acesso contínuo a alimentação saudável em quantidade e 
qualidade necessárias a cada faixa etária. Durante o atendimento presencial, foram 
servidas 4 refeições diárias às crianças, totalizando 17.912 refeições. Além disso, 
entregamos 7.329 quilos de alimentos para as famílias através do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Hábitos alimentares saudáveis também foram 
incentivados com atividades pedagógicas na horta orgânica e na oficina de culinária.

Formação 
pedagógica
Com o comprometimento de toda a equipe 
pedagógica do CEI Bom Pastor, foi possível 
alcançar o desenvolvimento integral da criança 
em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais 
e sociais, complementando a ação da família e da 
comunidade. Esse resultado só foi possível porque 
houve preparação, estudo e formação pedagógica 
constante, já que foram realizados 58 momentos 
formativos durante o ano de 2021.

58 momentos
formativos

17.912
refeições servidas

7.329
kg de alimentos 
entregues para 

as famílias



RestaurantesPopulares



Alimentação 
saudável e acessível
Os restaurantes populares de Curitiba ofertaram alimentação saudável  
em quantidade e qualidade, atendendo as necessidades nutricionais de  
toda a população usuária. É importante observar que durante a pandemia  
manteve-se atendimento regular adotando todas as medidas preventivas,  
conforme as orientações das autoridades de saúde pública.

Entendendo a complexidade e gravidade da situação 
de vulnerabilidade socioeconômica vivenciada pela 
população curitibana, em especial a população em 
situação de rua, a Prefeitura Municipal de Curitiba, 
em parceria com o Restaurante Popular, forneceu 
diariamente 150 marmitas para o projeto  
Mesa Solidária da Plínio Tourinho e 120 refeições  
diárias para o Hotel Social de Curitiba. Ademais, o  
espaço do Restaurante Popular Matriz foi cedido a 
diversas entidades para o servimento de 250 lanches  
da tarde que aconteceram de segunda a sexta-feira,  
além de almoço aos finais de semana à  
população em situação de rua.

Números de 2021:

Restaurante Popular Fazendinha

Restaurante Popular Matriz

Restaurante Popular Sítio Cercado

158.218 
refeições vendidas

293.916 
refeições 
vendidas

162.599 
refeições vendidas

Atingiu 80,4% da 
capacidade de atendimento

Atingiu 66,4% da capacidade  
de atendimento

Atingiu 82,6% da capacidade  
de atendimento

36.900 refeições para a Mesa Solidária Plínio 
Tourinho, 29.520 refeições para o Hotel Social

Foram servidos em média:

37.972 kg de arroz

28.479 kg de feijão

18.195 kg de guarnição

24.840 kg de carne

12.816 kg de salada 

27.688 kg de fruta

Foram servidos em média:

86.481 kg de arroz

64.860 kg de feijão

41.439 kg de guarnição

56.573 kg de carne

29.187 kg de salada 

63.059 kg de fruta

Foram servidos em média:

39.024 kg de arroz

29.268 kg de feijão

18.195 kg de guarnição

24.840 kg de carne

12.816 kg de salada 

27.688 kg de fruta

Restaurante Popular Pinheirinho

1.105 
refeições vendidas
Atingiu 69,1% da 
capacidade de atendimento

Foram servidos em média:

265 kg de arroz

199 kg de feijão

127 kg de guarnição

173 kg de carne

90 kg de salada 

193 kg de fruta

615.838
refeições servidas

150
marmitas



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 2021. A meta foi uma capacitação por semana, 
com temas voltados ao aperfeiçoamento de 
procedimentos da produção, segurança, qualidade 
de atendimento e prevenção à COVID-19.

As capacitações tiveram os seguintes temas:

• Atendimento ao Cliente;
• Boas Práticas de Manipulação: Teoria e Prática;
• POP (Procedimento Operacional Padronizado);
• EPI's (Equipamento de Proteção Individual);
• Ergonomia;
• Processos de Trabalho.

Em 2021:

100%
 dos funcionários capacitados para 
o desempenho de suas funções

Pesquisa de Satisfação 
Durante todo o ano de 2021 realizamos pesquisas de satisfação com os usuários 
dos Restaurantes Populares. Nessas pesquisas foram entrevistadas 1.024 pessoas, 
que responderam perguntas socioeconômicas e de avaliação do serviço prestado. 
Analisando os dados, observamos que 61,3% dos frequentadores são do sexo 
masculino e 37,9% são do sexo feminino. Verifica-se também que os restaurantes são 
frequentados por usuários de todas as faixas etárias, sendo 68,1% com renda familiar 
até 2 salários-mínimos. A pesquisa também demonstrou que os itens que mais 
agradaram os usuários foram a qualidade da alimentação e o atendimento recebido:

• 61,4% dos entrevistados deram nota 5 (excelente) para a satisfação  
geral com o Restaurante Popular;

• 54,5% deram nota 5 (excelente) para a guarnição;
• 58% deram nota 5 (excelente) para o prato principal;
• 54,1% deram nota 5 (excelente) para a salada.

Idade dos 
frequentadores

Menor de 19 anos 

,% 

,% 

,% 

,% 

% 

,% 

20 a

 29 anos

30 a

 39 anos

40 a 49 anos

50 a

59 anos

Acima de

 60 anos

Renda familiar 
mensal

,% 

,% 
,% 

,% 

,% 

,% 

Mais de 

R$ 5.225,00 Até 1 

salário-mínimo

De 1 a 2 

salários-mínimos

De 2 a 3 

salários-mínimos

De 3 a 4 

salários-mínimos

De 4 a 5 

salários-mínimos

Característica que mais 
agrada no Restaurante

Agilidade

Atendimento
,% 

,% 

,% 

% 

,% 

,% 

Cardápio 

variado

Qualidade

Limpeza

Preço 

acessível

Nota de Satisfação 
com o Restaurante

Nota 1 

Nota 2

,% 

,% 

,% 

,% 

,% 

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Idade dos 
frequentadores

Renda familiar 
mensal

Característica que mais 
agrada no Restaurante

Nota de Satisfação 
com o Restaurante

Gênero:

Maculino

628 (61,3%)

Feminino

389 (37,9%)

Outros

7 (0,6%)

Restaurante Popular Fazendinha: 48 treinamentos

Restaurante Popular Matriz: 48 treinamentos

Restaurante Popular Sítio Cercado: 48 treinamentos

Restaurante Popular Pinheirinho: 1 treinamento



Treinamento e 
Desenvolvimento 

Em 2021:
• 431 horas dedicadas a treinamento e desenvolvimento dos 

colaboradores;

• 278 horas de treinamentos online;

• 144 treinamentos para prevenção da COVID-19;

• 144 integrações institucionais aos colaboradores;

• 12 treinamentos para equipe de gestão, supervisão e técnicos;

• 17 treinamentos para formação continuada em educação infantil;

• 24 treinamentos para a Brigada de Incêndio.

CAPACITASP
• Gestão, supervisão e equipe técnica da ASP
• O Que Eu Levo do Agora e Serenata de 

Homenagem aos Profissionais da ASP
• 5 S – Organizando meu Ambiente de Trabalho
• Desenvolvendo Competências Profissionais
• Liderança Positiva
• Onboarding
• Desenvolvimento Profissional e Equilíbrio Pessoal
• Compliance
• Gestão do Conhecimento
• Protagonismo Profissional

Temas abordados durante as formações e capacitações:

CAPACITASP EDUCAÇÃO
• Equipe pedagógica do CEI Bom Pastor – Semana 

de Formação Continuada
• As Fases do Desenvolvimento Infantil
• BNCC na Prática da Educação Infantil
• A Participação da Família na Escola
• Contação de História
• Resgatando Brincadeiras Antigas
• Como Trabalhar as Emoções com as Crianças?
• Prática de Atividades para o Berçário
• Mindfulness – Atenção Plena
• Mentalidade de Desenvolvimento Contínuo

Treinamentos Asilo São Vicente Paulo: 
Equipe Operacional
• Reunião Orientativa dos Processos de Trabalho
• Orientações Referentes a Vacina - COVID 19
• Orientações do Protocolo - COVID 19
• Reciclagem de Integração
• Campanha SESC PR – Projeto Dengue
• Orientação aos Novos Brigadistas
• Orientação Processos de Farmácia
• Introdução LGPD para Equipe de Supervisão e 

Técnicos do Asilo

Treinamentos Asilo São Vicente Paulo: 
Equipe de Cuidadora de Idosos
• Engajamento
• A importância do Autocuidado e do Movimento
• Nutrição
• A Importância do Trabalho em Equipe

O setor de Treinamento e Desenvolvimento contribuiu na qualificação profissional dos colaboradores da Ação Social 
do Paraná ao longo do ano de 2021 com foco na Missão, Visão e Valores da instituição, resultando na oferta de um 
atendimento mais humanizado aos usuários. Além disso, foram realizados treinamentos e acompanhamentos junto 
aos gestores e supervisores, promovendo reflexões em prol do fortalecimento da cultura e missão institucional.

Durante os momentos mais críticos da pandemia foi realizada formação a distância, utilizando ferramentas 
tecnológicas como web conferências, lives, aplicativos de mensagens, questionários e tarefas remotas durante o 
home office. Para as equipes que estavam realizando atividades presenciais nas unidades que prestam serviços 
essenciais foram utilizadas metodologias que focassem em atividades ao ar livre, formações em pequenos grupos, 
ambientes arejados e que permitiam o distanciamento entre as pessoas.



Controle Social
ASP e o Controle Social pela Democracia Participativa

A Ação Social do Paraná tem contribuído com o controle 
social no processo em construção da democracia partici-
pava. Esse comando constitucional tem permitido que cada 
vez mais a sociedade civil possa acompanhar e fiscalizar o 
poder público e, nesse aspecto, temos contribuído com a 
participação em conselhos de direitos e em políticas se-
toriais, atuando enormemente na destinação dos recursos 
dos fundos para muitos projetos e serviços.

É importante citar a participação em outros cenários, como 
é o caso do orçamento participativo, que trabalha todas as 
comunidades e suas principais necessidades. A ASP também 
esteve presente na Frente Nacional das ILPIs e na Frente 
Nacional de Fortalecimento dos Conselhos, sempre no 
sentido da construção de políticas públicas capazes de 
aliviar o sofrimento e agonia de muitos conselhos e asilos 
duramente atingidos durante a pandemia de COVID-19.

A ASP, ainda, teve participação nas representações interna-
cionais em diversos eventos no Chile, Panamá, Costa Rica e 
Paraguai. A instituição também se fez presente em eventos 
do Fórum Social Mundial no Brasil, Senegal e na Tunísia.

Esta pequena exposição mostra a grande capacidade mo-
bilizadora da ASP, tendo em vista a participação social da 
nossa tão importante Democracia Participativa! São pou-
cas as entidades beneficentes que têm esta visão tão apu-
rada da importância do Controle Social através dos seus 
vários aspectos.

Por José Araujo da Silva – Secretário da Diretoria da Ação 
Social do Paraná, Conselheiro Estadual de Assistência Social, 
Conselheiro Municipal e Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
de Curitiba e Conselheiro Nacional de Saúde.

Ao longo do ano a Ação Social do Paraná esteve representada nas seguintes instâncias:

Conselhos:

Conselho Municipal de Assistência Social: 
11 reuniões ordinárias; 12 extraordinárias; 11 reuniões 
da Comissão de Financiamento; 04 Comissão de 
Monitoramento das Deliberações da XIII Conferência 
Municipal de Assistência Social.   
Conselheiras: Inês Barbosa e Daniela Tisoni. 

Conselho Estadual de Assistência Social:
7 reuniões ordinárias; 2 reuniões extraordinárias; 2 reuniões 
da Comissão de revisão da Lei e do RI do CEAS-PR; 3 
reuniões nacionais do Fonaceas; 7 reuniões da CIB, sendo 
live orientativa sobre inscrições de entidades em conselhos 
de assistência social, juntamente com uma conselheira 
representante do CNAS.   
Conselheiro: José Araújo da Silva

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:
11 reuniões ordinárias;  04 extraordinárias; 12 reuniões de 
comissões de financiamento.  
Conselheiras: Mônica Freitas e Noemi Ferreira.

Conselho Estadual do Direito do Idoso:
11 reuniões ordinárias; 11 reuniões na Comissão de 
Acompanhamento a Conselhos Municipais; da Comissão de 
Conferência, da Comissão Eleitoral e reuniões do Grupo de 
Trabalho Emergencial de combate a COVID-19 - CEDI-PR. 
Conselheiros Estadual: José Araújo da Silva – Presidente do 
CEDI e Claudia Costa Carneiro.

Conselho Municipal de Saúde:
11 reuniões ordinárias; 11 reuniões da Comissão de 
Assistência à Saúde.  
Conselheira: Claudia Costa Carneiro e Dirce Luz.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional:
10 reuniões ordinárias; 01 extraordinária; 06 de câmara de 
institucionalidade; 03 da comissão de organização da live 
do dia mundial da alimentação; 01 live do dia mundial da 
alimentação; 01 audiência pública sobre o Mesa Solidária.
Conselheiras: Tammy R. Kochanny e Jéssica de Lima.

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

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente:
11 reuniões ordinárias; 15 extraordinárias; 14 reuniões de 
articulação da sociedade civil; 08 reuniões da Comissão Câmara 
Permanente do orçamento, planejamento financeiro e ética.
Conselheiros: Fred Dias e Fernanda Almeida.

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente:
14 reuniões ordinárias; 14 extraordinárias; 18 reuniões de 
articulação da sociedade civil; 11 reuniões da Comissão de 
Financiamento; 11 reuniões da Força-Tarefa Infância Segura 
- FORTIS.
Conselheiros: Fred Dias e Fernanda Almeida.

Conferências:
• Pré-Conferência Municipal de Assistência Social;
• XIV Conferência Municipal de Assistência Social. 
Delegadas: Inês Barbosa e Daniela Tisoni.

• Conferência Popular de Segurança Alimentar e Nutricional
Delegada: Tammy R. Kochanny.

• XIII Conferência Estadual de Assistência Social;
• XII Conferência Nacional de Assistência Social.
Delegado: José Araújo da Silva

 
Fóruns e outras organizações:
• Coordenador Geral do Fórum Paranaense da Pessoa Idosa;
• Membro Tesoureiro da Diretoria do Fórum Nacional 
Permanente pelos Direitos da Pessoa Idosa e do XIII 
Encontro Nacional realizado pelo Fórum Nacional 
Permanente pelos Direitos da Pessoa Idosa via virtual;
• Membro da Frente Nacional para as Instituição de Longa 
Permanência para Idosos -ILPIs;
• Membro do grupo Questões Jurídicas ILPIs;
• Membro representante do Fórum Nacional Permanente 
dos Direitos da Pessoa Idosa e com representação no Comitê 
Organizador do Encontro Latino-americano e Caribenho 
sobre o envelhecimento das pessoas idosas – Madri + 20;
• Membro da Frente de Fortalecimento dos Conselhos de 
Defesa de Direitos da Pessoas Idosa.

Eleições:
A ASP foi eleita para compor os conselhos:
• Conselho Municipal de Assistência Social, biênio 2022-2023;
• Conselho Estadual do Direito do Idoso biênio 2021-2023;
• Entidade Suplente no Conselho Estadual de Assistência 
Social biênio 2022-2023.



Para mantermos em funcionamento nossas atividades 

e ampliarmos nosso trabalho social, precisamos da 

colaboração da comunidade. 

Existem muitas formas de contribuir com o trabalho
 da ASP para juntos construirmos uma sociedade 

mais justa e igualitária. 

Apoie a 
Ação Social 

do Paraná

Contamos com a 
sua solidariedade!



Saiba mais

Baixe o app

Cadastre-se em nota.curitiba.pr.gov.br e indique a Ação Social do Paraná  
(ASP - Asilo São Vicente de Paulo) como 1ª entidade no campo  
“Entidades de Assistência Social”.

Basta realizar o cadastro uma única vez para começar a acumular créditos para  
abater o IPTU, concorrer a prêmios e, se for sorteado, nossa instituição ganha  
também. Você pode utilizar o app “Nota Curitibana”. 

Saiba mais em aspr.org.br/notacuritibana

Nota Curitibana

Doe Cupons Fiscais 
1. A cada compra que você realizar, solicite a Nota Fiscal sem cadastrar o CPF;

2. Acesse o site notaparana.pr.gov.br ou utilize o aplicativo ‘Nota Paraná’;

3. Localize a opção ‘Minha Doação -> doar notas’ e escolha a Ação Social do Paraná  
ou digite o CNPJ 76.712.918/0001-25;

4. Doe a NF digitando a chave ou usando o leitor de QR Code (via app).

Se preferir, leve sua Nota ou Cupom Fiscal sem cadastrar o CPF diretamente 
aos endereços das unidades mantidas pela da Ação Social do Paraná. 
Importante: há um prazo de 30 dias da data da  compra para a doação. 
 
Saiba mais em aspr.org.br/notaparana 

Seja um ponto de coleta
Coloque uma urna personalizada em seu estabelecimento comercial, para 
recolhimento das Notas Fiscais sem CPF. Sua atitude em benefício de nossas 
moradoras será reconhecida em nossos canais de comunicação.

Nota Paraná 

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

Banco Bradesco:
Agência: 5758
Conta Corrente: 0239293-3

Banco Caixa Econômica Federal:
Agência: 1633
Conta Poupança: 2854-8 op. 013 Acesse o link para doação online no site  

aspr.org.br ou utilize o QR Code o lado.

DOAÇÕES ONLINE

Doações Diretas

Banco do Brasil:
Agência: 3007-4
Conta Corrente: 28267-7

Sicredi:
Agência: 0730
Conta Corrente: 69738-1

Em nossas unidades e projetos, são necessários constantemente itens como:   

Alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, fraldas geriátricas. 

Roupas e móveis também contribuem para serem destinados à população atendida 
ou serem revendidos em nosso bazar, gerando receitas importantes. 

Agende sua doação pelo telefone/whatsapp:              (41) 98490-0139.

Doações de itens diversos

Você pode contribuir com nosso trabalho doando diretamente em uma de 
nossas contas, no banco de sua preferência, realizando uma doação online 
ou fazendo um Pix. Toda doação é muito bem-vinda!

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

FAÇA UM PIX!

Legado Filantrópico
Você também pode fazer doações por testamento. Deixe uma marca na 
sociedade, contribua com o próximo!



Doações dedutíveis  
do Imposto de 
Renda
Durante o ano todo você pode realizar uma doação e utilizá-la para abater uma parte do seu Imposto de Renda, beneficiando 
os projetos da Ação Social do Paraná cadastrados nos Fundos Municipal da Pessoa Idosa ou da Criança e do Adolescente.

• Pessoa Jurídica pode destinar até 1% do imposto devido no lucro real. 
• Pessoa Física pode destinar até 6% do imposto devido.

Para destinar seu Imposto de Renda aos nossos projetos é necessário realizar a doação por meio dos formulários disponíveis 
em www.aspr.org.br/impostoderenda e guardar o comprovante para abater o valor na próxima declaração do IR. 

Doação com dedução fiscal 
para empresas
A Lei 9.249/1995 define que as empresas podem fazer a doação de até 1% do imposto devido diretamente na conta bancária 
da Ação Social do Paraná.

Em paralelo ao depósito, a ASP entrega à empresa doadora uma declaração de doação conforme o modelo fornecido pela 
Secretaria da Receita Federal (Art. 13, § 2º). A prestação de contas da empresa acontece pelos comprovantes bancários de 
depósito e pela declaração entregue pela entidade.

Empresas parceiras que destinaram Imposto de Renda em 2021:

Veja aqui mais 
informações e 
acesse os formulários:

* Nos meses de março e abril 
é possível a destinação de 
até 3% diretamente pelo 
programa da Declaração da 
Receita Federal  
(pessoa física). 



AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ 

Relatório de Atividades 2021

Coordenação Geral:  

Giceli Stoco

Conteúdo:  

Equipes técnicas das unidades  

de atendimento

Ficha Técnica

Distribuição impressa dirigida e versão online 
em PDF disponível no site: www.aspr.org.br

AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
@acaosocialdoparana
@acaosocialdoparana

ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
@asilosaovicentecuritiba
@asilosaovicentecuritiba

CEI BOM PASTOR
@ceibompastorcuritiba
@cei.bompastor

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 estadual e nacional em desenvolvimento solidário e sustentável.

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