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Arraigados 
no amor

Tema 2019 da Irmandade Betânia

“
“
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2019...

Vários sonhos! Muitas surpresas!

Paciência e espera... às vezes vitórias... por 
vezes frustrações...

Decisões difíceis! Muita responsabilidade! 
Várias mudanças!

Assim tem sido o nosso ano... tudo muito 
rápido!

No mundo temos constantes mudanças que 
impactam significativamente na vida das 
pessoas e consequentemente nas nossas 
ações e nos nossos resultados.

Hoje, tudo precisa ser trocado... as coisas 
são substituíveis...

E as pessoas? Na maior parte são tomadas 
por sentimentos de angústia; a ansiedade 
toma conta dos sentimentos e o agir passa 
a ser competitivo ou inseguro.

Fazer parte da Irmandade é estar em 
contato direto com essas pessoas, quer 
sejam colaboradores ou clientes. O nosso 
trabalho precisa ser direcionado segundo 
as prioridades e planos de Deus. Nossas 
atividades necessitam de aprimoramento 
contínuo. Nossos gestores são estimulados a 
criar ideias e serem formadores de opiniões 
em um ambiente colaborativo tendo 

Carta da Presidência

equipes com metas claras a curto, médio 
e longo prazo. O incentivo ao feedback 
começa a fazer parte proporcionando 
reflexões e mudanças de comportamento 
que beneficiam relacionamentos, unem 
forças e geram resultados positivos com 
transparência.

Com determinação e criatividade 
enfrentamos os desafios; destacamos as 
prioridades, delegamos tarefas e criamos 
novas estratégias de atuação. Reinventamos 
garantindo a qualidade, acompanhando 
as tendências do mercado e preservando 
aquilo que é a nossa essência, aquilo que 
nos faz conhecidos através da caminhada e 
existência de quase 40 anos.

Deus tem nos capacitado! Ele é a nossa única 
fonte de sabedoria e força. O nosso tempo 
e energia estarão sempre conectados a um 
único propósito: o de servir com eficiência e 
eficácia ao Senhor e ao próximo.

Denise Teresa Caron Lopes
Presidente da Irmandade Betânia
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Servir pessoas, transformar histórias

Somos uma associação cristã e filantrópica, que por meio de ações educacionais e sociais 
promove o desenvolvimento integral e oportuniza uma vida digna a crianças, jovens, adultos 
e idosos.

Buscamos a excelência em Diaconia;
Defendemos a transparência em todos os 
processos;
Agimos de forma ética;
Zelamos pela segurança e bem-estar das 
pessoas;
Temos relações duradouras e significativas 
com nossos clientes, colaboradores e 
beneficiários;
Ouvimos, aprendemos e aplicamos;
Temos nossa missão como um propósito 
de vida;
Agimos com seriedade e responsabilidade, 
assumindo os resultados;
Valorizamos as competências pessoais e 
profissionais em nossa equipe;
Valorizamos o ser humano e colaboramos 
com seu desenvolvimento integral.

“Ser uma instituição de excelência
em Diaconia.”

“Servir ao homem integral movido
pelo amor de Deus.”

Missão

Visão

Valores

Veja o que é Diaconia na página 09

Quem Somos
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Nossa estrutura organizacional é baseada no modelo associati vo. Hoje contamos 
com 58 associados, pessoas comprometi das que servem a Deus através de uma 
comunhão cristã e do suporte mútuo na práti ca da diaconia como esti lo de vida.

Os membros da associação são consti tuídos nas categorias: Cooperadores, 
Obreiros e Diaconisas.

Para que nossa missão seja cumprida, nos estruturamos da seguinte maneira:

Como fazemos

GovernanÇa
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Na década de 1930, colonos alemães 
residentes no Paraná solicitaram auxílio à 
uma organização cristã em Marburgo na 
Alemanha. As principais demandas eram 
na área de enfermagem, ensino e apoio 
espiritual. O pedido foi atendido com o 
envio de missionários e diaconisas ao Brasil.

Com o passar dos anos, percebeu-se que a 
comunidade brasileira também precisava 
desse suporte. Assim passaram a atender 
as comunidades vulneráveis e indígenas no 
interior do Estado. 

Após muitas décadas de atuação em 
parceria com outras instituições, mostrou-se 
a necessidade de formalizar a organização 
em uma pessoa jurídica.

Em 1980, foi então fundada em Curitiba 
a Irmandade Evangélica Betânia, uma 
associação cristã e filantrópica.

Desde então a Irmandade tem atuado em 
Curitiba e Colombo, ambas no Estado do 
Paraná, servindo à comunidade com ações 
sociais e educacionais.

Histórico da Irmandade Betânia

Grupo de associados da Irmandade Betânia.

Irmandade Evangélica Betânia em 1990.

 Teatro em Segredo-PR na década de 1970.
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A Diaconia

“Diaconia”, a essência da Irmandade Betânia, 
é um termo bíblico com origem grega, que 
define aquele que serve ao próximo com 
amor. É o serviço cristão em favor das 
pessoas, conforme a palavra de Jesus. A 
diaconia é sempre uma resposta à realidade 
dos homens no seu tempo e contexto.

O verbo “servir” (diakoneo) recebe seu 
sentido na pessoa de Jesus e do seu 
evangelho. Jesus é aquele que serviu de 
maneira mais profunda e intensa, não 
buscando seus interesses, mas dando sua 
vida pela salvação da humanidade. Servir se 
tornou a palavra que caracteriza as ações e 
as obras de amor que alcançam o próximo.

“O filho do homem não veio para ser 
servido, mas para servir” – Mateus 20:28

A Irmandade Betânia assumiu este 
compromisso de servir a Cristo e ao 
próximo com amor, mas também de forma 
ética, organizada e transparente.

Diaconisas da Irmandade Betânia.

Antiga Casa Matriz da Irmandade Betânia no bairro 
Seminário, Curitiba - PR. Sede de 1955 a 1984.

Diaconisa Gabriele  em  Segredo,  no Paraná,  na década 
de 1970.
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Cumprimos
nossa missão
em cinco
frentes de
atuação:
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Educação Básica

Hospitalidade

Envolvimento com a Comunidade

Orientação Cristã

Entendemos que a educação é um meio 
poderoso no processo de transformação de 
realidades. Por isso atendemos crianças desde 
a Educação Infantil até o 5º ano do Ensino 
Fundamental.

Por meio das nossas unidades hoteleiras, 
oferecemos hospedagem que busca a 
superação da prestação de serviços comerciais.

Nossas ações transpõem fronteiras e 
estendem-se às comunidades por meio de 
ações sociais.

Nossos valores e princípios cristãos são a 
base para nossa existência e as ações que dela 
emergem.

Visando a integralidade do desenvolvimento 
humano promovemos o desenvolvimento 
e capacitação de pessoas e instituições do 
terceiro setor.

Capacitação e Desenvolvimento
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Educação
Básica
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Fundada em 1986, a Escola Aldeia Betânia, 
oferece uma educação de qualidade para 
crianças da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental até o 5° ano.

Com o lema “A Escola que ama e ensina”, 
tem como base as metodologias de ensino 
Froebeliana e Sociointeracionista, que buscam 
fortalecer o contato com a natureza e o brincar 
como meio de aprendizagem.

Rodeada por uma ampla área verde e com casas 
em formato de aldeia, as instalações da Escola 
reproduzem um ambiente familiar e acolhedor.

A Aldeia Betânia é uma escola de caráter 
privado, mas que também oferta vagas com  
gratuidade de estudo, segundo critérios 
estabelecidos pelo MEC.

A Aldeia Betânia é parte fundamental 
no processo de desenvolvimento 
comportamental dele. Quando nosso 
filho foi diagnosticado com Transtorno 
do Espectro Autista – TEA, a Escola foi 
extremamente acolhedora, carinhosa e 
discreta.

Ângela Terzi Igreja, mãe de aluno EAB

Escola Aldeia Betânia

592
alunos

52
alunos com gratuidade de 

estudo

81
alunos com alguma

necessidade de inclusão

“
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Centro de Educação e Inclusão Social Betânia

304
alunos com

gratuidade de estudo 

Para nós, os benefícios de termos nossa 
filha no CEISB, são muitos.   Confiamos 
nos ensinos, princípios e profissionais que 
aqui trabalham.  Os ensinos são feitos 
com amor, carinho e dedicação; e assim 
vemos no crescimento de nossa pequena, 
o reflexo do trabalho feito com respeito às 
famílias, a Deus, e aos princípios morais. 
Também vemos dedicação às famílias, 
promovendo união e aproximação, o que é 
realmente importante; além da concessão 
da bolsa que nos auxilia financeiramente.

Karine e Jaques H. de Oliveira – pais de 
aluna.

“Criado em 1997 o Centro de Educação e 
Inclusão Social Betânia (CEISB) tem como 
objetivo, atender famílias em situação 
de vulnerabilidade social na região da 
Vila Zumbi dos Palmares e bairro Centro 
Industrial Mauá, em Colombo, ofertando 
ensino de  Educação  Infantil com gratuidade 
de estudo.

Baseado na proposta pedagógica 
Froebeliana, o CEISB oferece uma educação 
de qualidade e alimentação balanceada para 
crianças de 1 a 6 anos de idade, em período 
integral, com total isenção de taxas.

R$ 688,96
valor mensal da bolsa

por aluno

27.360
refeições mensais
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22
alunos com gratuidade 

de estudo

Desde o início da construção da escola, 
nossa família teve o sonho de ter o 
Gabriel estudando nesta escola. Quando 
este sonho se realizou superou todas as 
nossas expectativas. O plano de ensino é 
espetacular, o desenvolvimento do Gabriel 
foi enorme e o amor e a dedicação que 
todos os profissionais têm é muito grande.
Agradeço a Deus todos os dias por essa 
oportunidade.

Deniane Tomazi Strapasson – mãe de 
aluno.

“Inaugurada em março de 2019, a Escola 
Estância Betânia tem como objetivo 
melhorar as condições de vida e de ensino 
nos bairros Roseira, Parque Monte Castelo 
e regiões próximas em Colombo.

A unidade recebeu sua primeira turma em 
setembro, inicialmente com 22 alunos da 
Educação Infantil. A Escola se propõe a ser 
um ambiente familiar fundamentado em 
valores éticos, morais e cristãos, e também 
é  um espaço de interação entre as famílias 
e desenvolvimento comunitário.

Escola Estância Betânia

R$ 1.224,16
valor mensal da bolsa

por aluno

1.936
refeições mensais
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Envolvimento 
com a
Comunidade
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A prática do esporte tem ajudado o Davi. 
O dia que ele vem passa o resto da semana 
com a saúde muito boa. É gratificante 
ter um projeto desses funcionando aqui! 
O carinho e a atenção dos professores e 
voluntários são admiráveis.

Bruna Mannrich – mãe de aluno do 
Projeto Ação Betânia e portador de 
diabetes tipo 1.

Desenvolvido aos sábados no Centro de 
Educação e Inclusão Social Betânia (CEISB), 
o projeto Ação Betânia atende crianças 
de 6 a 14 anos dos bairros Vila Zumbi dos 
Palmares e Centro Industrial Mauá, em 
Colombo.

Tem como principal objetivo promover 
o desenvolvimento de potencialidades 
e valores sociais nos participantes, 
oferecendo cursos nas áreas de artes e 
esportes em um ambiente seguro e alegre.

Oficinas 2019: Muay Thay, Balé, Futebol e 
Empreendedorismo.

Ação Betânia

84
alunos

16
voluntários

28
encontros

“
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20
pessoas atendidas
no Grupo Betânia.

Minha mãe participa da Terceira Idade há mais 
de 20 anos e adora! É a mais idosa da turma: 
88 anos! As atividades do grupo uma vez 
por semana possibilitam o desenvolvimento 
e a manutenção da coordenação motora, 
memória e socialização, através de jogos, 
brincadeiras, passeios e pequenas viagens. O 
grupo é composto de senhoras que se dedicam 
umas às outras, com trocas de idéias, receitas, 
livros e até indicação de médicos, enfim, de 
assuntos que fazem parte do universo delas. A 
meu ver, tudo isso faz com que elas fortaleçam 
os laços de amizade, resultando em uma 
velhice saudável e feliz.

Jane Maria Della Pasqua – filha da participante 
Nilse Maria Della Pasqua.

Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Sênior

O Grupo de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Sênior realiza atividades que 
contribuem no processo de envelhecimento 
saudável e no desenvolvimento da 
autonomia, além do fortalecimento dos 
vínculos e no convívio comunitário.

O grupo se reúne semanalmente para 
atividades como: dança, música, artesanato 
e oração. Também promove encontro de 
avós na Escola Aldeia Betânia e no CEISB, e 
realiza passeios em grupos.

98%
de satisfação nos critérios: 

desenvolvimento da autonomia, 
fortalecimento dos vínculos e

convívio comunitário.

45
participantes nos encontros de 

avós ocorrido no CEISB.

“
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Capacitação e
Desenvolvimento
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O Curso Básico em Hotelaria tem como 
objetivo profissionalizar pessoas no ramo 
hoteleiro, possibilitando aos alunos o 
conhecimento técnico para formação ou 
recolocação no mercado de trabalho.

O curso é gratuito e tem um total de 40 
horas teóricas na área de desenvolvimento 
pessoal e treinamento nos procedimentos 
operacionais padrão (POP) para os setores: 
atendimento, governadoria, cozinha e 
restaurante.

Os professores são voluntários com 
formação nas áreas de turismo, nutrição, 
psicologia, entre outras. A certificação é 
realizada pelo Liceu de Ofícios da Prefeitura 
Municipal de Colombo.

12
voluntários

O curso significou muito, além do 
atendimento maravilhoso conosco, 
o cuidado e o respeito. Estou saindo 
daqui com a maior satisfação. Superou 
todas as minhas expectativas.

Evelin Gabriele M da Silva Andrade - 
aluna do curso de hotelaria.

Curso Básico em Hotelaria

51
pessoas atendidas

98%
de satisfação

“
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Criado em 2015, o Fórum de 
Desenvolvimento do Terceiro Setor tem 
como objetivo promover o fortalecimento 
e o desenvolvimento das Organizações da 
Sociedade Civil e facilitar a interação e a 
capacitação dos profissionais da área.

Os encontros do Fórum acontecem duas 
vezes por ano na Sede da Irmandade 
Betânia. Os palestrantes são profissionais 
especializados no Terceiro Setor que atuam 
de forma voluntária.

148
participações

O evento já é consagrado e respeitado tanto pela 
instituição que realiza, quanto pela qualidade e 
temas sempre selecionados. A última edição 
superou as expectativas. O tema Compliance, 
sempre atual e ganhando a cada dia maior 
importância, foi brilhantemente apresentado 
por especialistas, tornando o assunto mais 
acessível ao mesmo tempo que fortaleceu a 
sua importância.Saímos com o “desconforto” 
desejado pela organização e extremamente 
positivo.

Cássia Almeida, da Fundação do Asseio e 
Conservação do Estado do Paraná, participante 
do 9º Fórum.

Fórum de Desenvolvimento do 
Terceiro Setor

73
instituições representadas

09
palestrantes/facilitadores 

voluntários

“
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Visando proporcionar o autodesenvolvi-
mento, é apresentada por meio deste curso 
a ferramenta MBTI, que aponta indicadores 
tipológicos, os quais auxiliam na identifi-
cação de características e preferências pes-
soais. A ferramenta auxilia no melhoramen-
to das relações em ambientes profissionais, 
familiares e sociais. Há mais de 12 anos co-
labora com os processos de gestão da insti-
tuição.  O curso é ofertado semestralmente 
e tem duração de 8 horas.

04
participantes

Pude me conhecer melhor e entender 
minhas relações. Gosto muito da 
ferramenta MBTI, e fez com que eu me 
conhecesse melhor e pudesse refletir 
em relação às minhas atitudes e às 
pessoas que me cercam.

Carolina Chueire, participante do curso.

Curso de Desenvolvimento Pessoal 
através do MBTI

96%
de satisfação na avaliação final

98%
de satisfação quanto  ao

autodesenvolvimento

“
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Hospitalidade
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Fundado em 1990, o Hotel Estância Betânia 
é uma unidade geradora de recursos da 
Irmandade Betânia e está localizado no bairro 
Roseira no município de Colombo, Região 
Metropolitana de Curitiba.

O Hotel recebe turistas do Estado e também de 
outras regiões do Brasil, que buscam conforto, 
tranquilidade e lazer em meio à natureza.

Além das acomodações aconchegantes 
e espaços destinados aos hóspedes, o 
Hotel também possui salas e espaços para 
eventos corporativos e religiosos. Toda renda 
arrecadada é direcionada para as frentes de 
atuação social e educacional da Irmandade 
Betânia.

O Hotel também oferece suporte ao 
desenvolvimento, cultura e geração de renda 
na região.

Lugar aconchegante, maravilhoso 
para casais ou família, muitas 
opções de diversão para crianças 
e o atendimento, a limpeza e a 
alimentação são maravilhosos.

Francisco Souza, em postagem no 
Google.

Hotel Estância Betânia

“
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Localizada no bairro Atuba em Curitiba, a 
Pousada Betânia também é uma geradora de 
recursos da Irmandade Betânia. O público 
atendido são visitantes que procuram por 
um local de descanso próximo ao centro 
(apenas 8km) e por um preço acessível. A 
Pousada também é usada com frequência 
para eventos de empresas e instituições 
religiosas.

É na Pousada que também está localizada a 
sede da Instituição e nela acontecem várias 
ações sociais.

Toda renda da Pousada é revertida na 
manutenção das frentes de atuação social 
e educacional da Irmandade.

Local extremamente limpo e organizado, 
educação e paz como ponto em destaque. 
Indico sem restrições. Café da manhã 
simples, porém contém tudo que é 
necessário: Frutas, bolos, pães, café, 
leite, iogurte e frios. A Pousada fica bem 
localizada, fora de áreas complicadas de 
trânsito. Realmente muito agradável e por 
ser um local com uma história e aporte à 
educação, concentrarei as hospedagens 
da empresa na região neste projeto de 
educação. Convido outras empresas a 
seguirem esta concentração.

ATM SERVICE COMPANY, em postagem 
no Google.

Pousada Betânia

13.937
hóspedes atendidos

354
eventos realizados

“
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Orientação 
Cristã
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Eu gosto da Classe de Boas Novas, 
aprendo sobre a Bíblia, respeitar as 
pessoas, compartilhar. Gosto das 
brincadeiras e do lanche. Todos os 
sábados espero ansiosa para estar 
com meus amigos na Classe de Boas 
Novas.

Mariana Oliveira Sesse, 10 anos. 

Classe de Boas Novas

A Classe de Boas Novas surgiu com o 
objetivo de fortalecer em crianças e pré-
adolescentes a capacidade de efetuar 
a releitura e a transformação de suas 
realidades por meio de uma educação 
vivencial, de valores morais, éticos e 
relacionais pautados na perspectiva cristã.

As atividades são realizadas todos os 
sábados à tarde, tanto no CEISB quanto em 
uma residência na Vila Liberdade, ambos 
em Colombo. Durante as férias escolares 
também é realizado o evento “Escola Bíblica 
de Férias”.

163
crianças e pré-
adolescentes 
participantes

71
participantes na Escola

Bíblica de Férias

100%
de satisfação

“
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Certo dia estava com meu coração 
aflito e a oração me acalmou. Por isso 
quando estou assim, com coração 
aflito faço oração, converso com Deus 
e Ele me sustenta.

Joelington, beneficiário.

Missionários e voluntários realizam visitas 
e devocionais com os colaboradores e 
beneficiários das unidades da IEB. Levam 
oração, aconselhamento e consolo 
espiritual para as famílias das comunidades 
em vulnerabilidade social atendidas pela 
Irmandade.

Também são realizadas visitas em presídios 
e hospitais, buscando sempre levar a Palavra 
de Deus para pessoas que se encontram em 
situações difíceis.

1.297
atendidos

Capelania

994
visitas

“
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São ministradas semanalmente na Vila 
Zumbi dos Palmares, em Colombo-PR, 
aulas que têm como objetivo proporcionar 
aprendizado de valores éticos pautados na 
perspectiva cristã.

Com 40 minutos de duração, as aulas visam 
a formação de um bom caráter em cada 
criança e a possibilidade de melhoria de vida 
comunitária por meio de valores relevantes. 
O projeto acontece dentro de instituições 
de ensino localizadas na região.

As crianças são apaixonadas pelas 
aulas, ficam todas esperando. 
Para a maioria das crianças esse 
é o único contato com a Palavra 
de Deus, orações. Ajuda muito no 
comportamento do dia a dia.

Professora Aline.

Educação Cristã

310
participantes

355
aulas ministradas

100%
de satisfação

“
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Nossas unidades educacionais e ações sociais atuam em prol do cumprimento da nossa 
missão!

Para que este trabalho aconteça é necessário o envolvimento de muitas pessoas: associados, 
colaboradores, voluntários e parceiros! 

Para mantermos nosso trabalho com qualidade, geramos recursos por meio de três unidades 
(uma de educação e duas em hotelaria) e complementamos com ações de mobilização de 
recursos, como campanhas, eventos benefi centes e doações.

Como fazemos?

189 58

5

8

29

3.040

Colaboradores Associados

Unidades

Atividades e Projetos

Voluntarios

Pessoas impactadas
diretamente

Unidades geradoras de recursos

Unidades sociais

´

Em 2019:
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Resultado Contábil

Receita Bruta 

Serviços Educacionais

Serviços Educacionais - gratuidade

Hotelaria

Doações e contribuições

Doações de serviços voluntários

Resultado financeiro

Outras receitas

Total: 

2019 

5.598.135 

3.802.458 

4.523.414 

2.259.731 

102.920 

7.883

112.458

R$  16.406.999

%

34,12%

23,18%

27,57%

13,77%

0,63%

0,05%

0,69%

100%

28%
Hotelaria

42%
Serviços

Educacionais

25%
Serviços

Educacionais
- gratuidade

9%
Outros

34%
Serviços

Educacionais

23%
Serviços

Educacionais -
Gratuidade

14%
Doações

1%
Outros

Confira as demonstrações contábeis auditadas completas em nosso site.

24%
Hotelaria

Gastos 

Serviços Educacionais

Serviços Educacionais - gratuidade

Hotelaria

Serviços Voluntários

Despesas Gerais, Administrativas e 
Financeiras

Ações Sociais e Educacionais 
Assistenciais

Total: 

2019 

6.329.222

3.707.769

3.689.385

106.314

1.217.250

30.607

R$  15.080.547

%

41,97%

24,59%

24,46%

0,70%

8,07%

0,20%

100%
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Foca no Futuro:
Apadrinhamento educacional

O programa de apadrinhamento sustenta 
a promoção do desenvolvimento integral 
de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, oportunizando condições 
para uma vida digna, por meio de uma educação 
de qualidade.

28 padrinhos ati vos;
R$ 36.907,52 de arrecadação total.

Bazar Solidário

Esta ação acontece na sede da Irmandade. 
Roupas, sapatos, acessórios, brinquedos e 
móveis são doados por pessoas e parceiros 
e então comercializados a valores acessíveis, 
trazendo benefí cios às famílias e pessoas que 
compram e também às ati vidades sociais que 
podem ser ajudadas com o valor arrecadado.

 02 edições externas;
R$ 12.926,35 de arrecadação total.

Doe Sua Nota

Nossa Insti tuição parti cipa do Programa Nota 
Fiscal Paraná, na qual parte do ICMS dos 
produtos em compras sem CPF na nota retorna 
como doação para nós. As notas fi scais doadas 
são lançadas no sistema do Programa que 
desti na o valor computado para a Irmandade.

398.206 notas lançadas;
R$ 75.994,70 de arrecadação total;
71 pontos de coleta em Curiti ba e 
região metropolitana;
15 voluntários no lançamento e coleta 
das notas.  

Campanhas
Através da soma de esforços das unidades 
e dos amigos, realizamos campanhas e 
eventos para mobilizar mais pessoas e 
recursos em prol da transformação de 
histórias de vida!
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Juntos por uma Agenda Global

Somos comprometi dos com o Movimento dos 
Objeti vos de Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS), e nossas ati vidades contribuem para o 
alcance dos 17 ODS na Agenda 2030.

Também somos signatários do Pacto Global da 
ONU, que desde 2000 mobiliza a comunidade 
empresarial internacional e as Organizações 

da Sociedade Civil, para a adoção de valores 
fundamentais e internacionalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos.

Também promovemos campanhas de 
sustentabilidade:

Por meio de doações buscamos o recolhimento 
de esponjas de cozinha usadas em cinco pontos 
de coletas. As esponjas quando são descartadas 
de forma incorreta (no meio ambiente), 
demoram até 400 anos para se decompor, 
poluindo ainda mais o planeta e trazendo sérios 
prejuízos ao meio ambiente. Após recebermos 
as doações encaminhamos as esponjas à uma 
empresa certi fi cada que fará a reciclagem da 
mesma.

3.560
esponjas recolhidas

Cada litro de óleo de cozinha ao ser descartado 
de forma errada, pode contaminar até 20.000 
litros de água. Por isso temos quatro pontos de 
coleta, recolhemos os óleos de cozinha usados 
em nossas unidades e vindos da doação da 
comunidade. Todo óleo recolhido é entregue 
a uma empresa certi fi cada que faz a devida 
reciclagem.

860 litros
de óleo recolhidos

3535
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Parceiros

Nós acreditamos que na unidade há força para construir uma sociedade mais justa. 
Muitos parceiros se identificam com a nossa causa, e unem-se a nós colaborando 
com apoio institucional, doações de serviços, dinheiro ou produtos. Essa rede traz 
fortalecimento e resultados mais eficazes.
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Inauguração da Escola Estância 
Betânia

No mês de março, inauguramos o espaço 
da nossa nova unidade educacional: a 
Escola Estância Betânia, o evento contou 
com aproximadamente 300 pessoas entre 
parceiros, representantes de órgãos públicos e 
a comunidade local.

A Escola Estância Betânia começou a ser 
construída em 2017. Em 2019 finalizou a 
construção de sua primeira fase,  inaugurando 
um bloco social e administrativo e um bloco 
para educação infantil.

A primeira turma iniciou suas aulas em setembro 
com 23 alunos. 

Jantar Solidário

No mês  de outubro, promovemos um jantar 
solidário em prol da revitalização da quadra 
de esportes do Centro de Educação e Inclusão 
Social Betânia (CEISB). O evento aconteceu em 
um restaurante em Santa Felicidade e contou 
com a presença de mais de 180 pessoas, 
entre amigos, pais de alunos, colaboradores, 
associados e convidados.

CEISB é vencedor no Prêmio SESI ODS

O Centro de Educação e Inclusão Social Betânia 
(CEISB) foi o grande vencedor na categoria 
instituição de ensino na Educação Básica, no 
Prêmio Sesi ODS, realizado no mês de  setembro 
pelo Serviço Social da Indústria (SESI). Foram 
mais de 383 instituições que se inscreveram nas 
mais diversas categorias oferecidas. 

A premiação é  voltada às empresas, indústrias, 
poder público, organizações da sociedade civil 
e instituições de ensino que promovem as 
melhores ações para o alcance dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Irmandade Betânia é vencedora no 
Prêmio Impulso de Boas Práticas no 
3°Setor na categoria liderança

No mês de novembro, aconteceu no Sesc da 
Esquina em Curitiba, a grande final do Prêmio 
Impulso de Boas Práticas no 3°Setor do 
Instituto GRPCOM. A Irmandade Betânia foi  
vencedora  na categoria liderança com o projeto 
“Juntos mais fortes: Liderança Participativa”. O 
prêmio, que foi inédito no Paraná, contou com 
a participação de 145 instituições que enviaram 
256 práticas nas áreas de gestão e comunicação.

Destaques 2019
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Comunicando uma linda causa!

Temos 6 sites (unidades), 10 mídias sociais

4.6 estrelas

40.786 Visitas
16.655 novos usuários

115 inscritos

5.609 curtidas (dezembro 2019)

17 matérias publicadas

1.208 seguidores (dezembro 2019)

48 seguidores 
(dezembro 2019)

Sites

Linkedin
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Saiba mais em: irmandadebetania.org.br

Como participar?

Seja um
Doador

Seja um
Voluntário

Seja um
Parceiro

Faça parte conosco da transformação de muitas histórias!
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41 2118-7900 

www.irmandadebetania.org.br

Av. Monteiro Tourinho, 1335 | Atuba |
Curitiba | Paraná | Brasil


