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1. mensagem da presidência
pelo que passamos até aqui





Somos casados há 27 anos e somos uma família bem tranquila, temos 2 filhos biológicos, mas 

sentíamos que nossa família ainda não estava completa.

Foi quando no ano de 2010, por vontade dos dois e com a vontade de ter nossa filha, procuramos 

a assistente social aqui do nosso município. Organizamos toda documentação exigida e ficamos

aguardando o parecer do juiz da nossa comarca, foi um longo tempo de espera, então eu me sentia 

grávida a espera do meu presente de Deus. Eu e meu esposo não falamos nada para nossa família 

durante esse processo de espera para não causar ansiedade nas pessoas. Quando em uma tarde, 

recebemos um oficial de justiça, solicitando que comparecêssemos ao fórum, então, depois da nossa 

conversa, o juiz pediu para a assistente social vir fazer uma visita em nosso lar e ver se estava tudo 

de acordo para receber uma criança. Passaram-se alguns meses e recebemos um telefonema da 

assistente social para nos apresentarmos perante o juiz. Parecia um sonho o que ouvimos daquele 

juiz, que estávamos aptos a receber um anjinho em nossa casa. Nesse momento, senti-me totalmente 

grávida do coração , a ansiedade tomou conta de todos nós, porque contamos para toda a família.

Foi uma festa, a notícia que nossos corações estavam grávidos! Foi então que, em um dia mais cheio 

de ternura, recebemos um chamado do fórum, informando que tinham encontrado uma criança que 

estava à espera de uma família. Conversamos bastante com a assistente social e a juíza de Curitiba, 

e tomamos a decisão mais importante das nossas vidas: ser papai e mamãe de verdade de uma 

menininha indefesa que só queria um carinho e um colinho de mamãe e papai. No outro dia, bem

cedo, entramos em nosso carro e viajamos cerca de 200 quilômetros para entrar em um avião  rumo 

ao nascimento da nossa pequena. Chegando em Curitiba, fomos recepcionados pela juíza da infância 

e juventude que nos recebeu com o mesmo amor que nós estávamos levando conosco e, depois de 

uma conversa, nos deu o endereço do “amor “, porque é assim que considero a ACRIDAS, lugar onde 

nossa filha recebeu todo carinho e amparo que um ser tão frágil precisa.



CassianeeElson

Eu e meu esposo ficamos pensando como seria aquele encontro, aquela pequena criança, mas foi tão 

mágico, quando passei perto e ela segurou minha perna, então, sem saber, peguei-a nos braços, ela me 

abraçou, aconchegou sua cabecinha em meu ombro e me chamou de mãe. A partir daquele momento, 

minha filha tinha uma família. Já era noite quando deixamos a ACRIDAS e fomos descansar, mas nossos 

corações ficaram naquele lugar com nossa pequena e saímos chorando.

O processo foi rápido, no outro dia, à noite, já estávamos com nossa filha em nossos braços para 

sempre, talvez o processo tenha sido rápido pelos motivos de saúde da nossa bonequinha que, por 

honra e glória do Senhor Deus, foi curada de toda enfermidade e, agora, é uma criança como as outras: 

brinca, corre, se alimenta normal, etc. Ela é a alegria do nosso lar, ela não nasceu do meu ventre, mas 

sim do meu coração, amor maior não há no mundo. Hoje, nossa Maria Eduarda está com 8 anos e já são 

7 anos que desfrutamos do convívio com nosso tesouro, nossa vida. Não há nada mais belo no mundo 

do que dar amor alguém, mesmo que esse alguém nunca saiba o que você fez por ela.

“Filha, por onde você for e os caminhos onde andar, estaremos sempre juntos com você.”

Quero deixar aqui um agradecimento muito especial para todos da ACRIDAS, por tudo que fizeram por 

minha filha enquanto ela estava a nossa espera, que Jesus abençoe cada um de vocês.





2. o que aconteceu em 2020

Comemoramos 36 anos da ACRIDAS. Para marcar a data, fizemos muitas ações que envolveram 

mudanças na gestão da identidade visual e colaboradores da instituição. Foi um ano de 

reconhecimento da natureza do trabalho da ACRIDAS dedicado ao cuidado com a infância.

Foi também um ano de reconhecimento àqueles que nos ajudaram a chegar até aqui.

Em parceria com o Club Curitibano e a Sete Ambiental, no primeiro mês de 2020, começamos 

dando movimento a arrecadação de lixo eletrônico por toda cidade, o que proporciona descarte 

correto desse material, preservação do meio ambiente e ainda gera recurso para que possamos 

viabilizar projetos que garantem mais qualidade de vida para nossas crianças.

Em parceria com o Instituto Construindo um Lugar Seguro, as mães sociais da ACRIDAS passaram 

por uma série de treinamentos para desenvolver habilidades emocionais e sociais para melhor 

atender as necessidades das nossas crianças.

Realizamos uma reforma na casa do Tingui e da praça pedagógica da ACRIDAS, em parceria com 

Votorantim, na primeira etapa e, na segunda etapa, com a Telefônica. As obras incluíram pintura, 

reformulação do piso, troca do portão e móveis novos, tornando os ambientes mais modernos e 

bonitos para o acolhimento das crianças de 2 a 4 anos.



Iniciamos o Programa Família Acolhedora na ACRIDAS em parceria com a FAS (Fundação de Ação 

Social). O acolhimento familiar é pautado pelo ECA, pelas diretrizes internacionais de reintegração 

familiar de crianças e adolescentes. É uma das medidas de acolhimento previstas em caso de 

crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, tanto por ação ou omissão do Estado, 

dos pais ou responsáveis ou pela própria conduta. Diferente da adoção, tem caráter provisório.

É um programa em que famílias voluntárias da comunidade são selecionadas, capacitadas, 

cadastradas e acompanhadas pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento, para oferecer e 

garantir cuidados individualizados em ambiente familiar e afetuoso para crianças e adolescentes 

que estão afastados do convívio familiar, por meio de medida protetiva (ECA,Art,101).

Foi o primeiro ano da nossa Equipe de Captação de recursos atuando na casa do Centro Cívico, 

dando ao doador opção de localização para saber mais sobre o trabalho da ACRIDAS.

A ACRIDAS deu continuidade à sua atuação na RIA (Rede Integrada de Assistência), construindo 

caminhos que envolvem outras instituições.

Firmamos convênio com a FAS para fazer o ACOLHIMENTO EMERGENCIAL, específico para 

crianças acolhidas durante a pandemia que estejam com suspeita ou confirmação da Covid-19.

Iniciamos a reforma da casa rosa na aldeia em parceria com a Telefônica. A reforma possibilitou 

troca de piso, portas, pintura, cerâmicas. As obras continuam em 2021 na casa rosa para dar, aos 

nossos acolhidos, um ambiente cada vez mais aconchegante e, às mães, casas mais funcionais que 

priorizam o bem-estar de todos.





Criado em 2018 CECOVI (centro de combate à violência infantil) torna-se o HOPE, um projeto para 

atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade na nossa comunidade.

A universidade Livre da ACRIDAS expandiu no ano pandêmico. As formações do Programa 

Família Acolhedora e embaixadores da ACRIDAS, que antes eram feitas na modalidade presencial, 

passaram a ser on-line.

Idealizamos e fizemos todo atendimento pedagógico das crianças acolhidas e em idade escolar.

As equipes da pedagogia e do setor técnico se revezaram para essa demanda de ensino imposto

pela isolamento social e cancelamento das aulas tanto na rede municipal quanto na rede estadual.

Coordenado pela nutricionista Lays Souza, que atua no acolhimento institucional da ACRIDAS, 

instituímos o Projeto de Nutrição Saudável, que é um programa de atividades de nutrição que tem 

por objetivo apresentar os principais benefícios de uma alimentação saudável para nossas crianças.

A ACRIDAS realizou, em março, o Deu a Louca no Brechó. Éum evento que tem muitas finalidades 

sociais, com ele, damos às famílias da comunidade acesso a compras de peças de roupas a R$ 1,00, 

o que proporciona maior possibilidade de compras para suprir as necessidades, principalmente,

de roupas de inverno e, ainda, gera recurso para a instituição tornar possível a continuidade de 

trabalhos que garantem mais qualidade de vida para as crianças.



Iniciamos o Programa de Embaixadores da ACRIDAS, com o objetivo de aproximar a comunidade 

do trabalho e de transformar a infância, uma criança por vez. As capacitações para o programa 

aconteceram on-line. Essa ação possibilitou que pessoas, mesmo no ano pandêmico, tivessem

a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do acolhimento institucional e familiar que 

ocorre aqui na ACRIDAS.

O dia das crianças aqui na ACRIDAS é uma data de muita expectativa e de muitas festas, presentes, 

muita diversão e brincadeiras. As ações comemorativas, no mês de outubro, foram planejadas e 

desenvolvidas com foco educativo e recreativo. Um almoço feito por toda equipe: a festa “Pizza com 

fantasia” foi um momento lúdico, com muita música, dança da cadeira, desfile e rodízio de pizza.

Culinária divertida com a tia Carol na decoração de cupcake. Um sábado delicioso de festa com 

bolo, salgadinho, doces, uma tarde de domingo com pastel e açaí.Atividades musicais ampliando 

conhecimento de ritmo e percepção corporal. Uma manhã cheia de brincadeiras e interação das

crianças com cães da raça Golden, além de muitos presentes novos e usados. Tudo feito a muitas mãos 

e com a participação dos nosso parceiros: Gi Marcondes (@gisele.marcondes), Momento Pizza com 

Fantasia – Pizza da Lá em Casa (@pizzadalaemcasa), ONG Um Só e Plural (@umsoeplural), Cupcake 

com Carol Cabral (@cabral.carol9021), Musicalização – Professoras de músicaAlice (Alice.violão) e

Carol (Musikids), Grupo Services (@gruposervices), Escola Nova Geração (@escolanovageracao,

@Juliana Patriota), Momento Pet (Dog Flary e Dog Kyara, @verapinheirogouvea, @kiaraagolden,

@keeylafernanda), Pastel e Açaí (@orivaldopereirajr e @adrifv180485).





Reafirmamos a parceria com Scansource, o que nos proporciona acesso a um recurso

que possibilita enfrentarmos a pandemia da Covid-19 com mais segurança, garantindo atendimento 

de qualidade e digno às crianças que estão no acolhimento durante a pandemia.

A ACRIDAS participou no programa PAIS - Programa de Aceleração e Impacto Social da 

Phomenta. O evento envolve instituições do Brasil inteiro e fomos premiados com um capital 

semente para desenvolver produtos de impacto social.

Lançamento da linha de produtos da ACRIDAS e, em um parceria com o Shopping Muller, fizemos 

uma semana de exposição dos produtos e das cartas de natal das crianças. A venda de produtos da 

ACRIDAS é uma estratégia de negócio social a fim de que a instituição possa obter formas de gerar 

recursos para subsistência de projetos de apoio ao acolhimento.

A festa junina das crianças foi um arraiá de muita moça e moço bonito. Realizamos diversas 

atividades que promoveram interação, e a exposição de comidas típicas foi um sucesso entre as 

crianças, tudo protagonizados pelos colaboradores da instituição tendo em vista a impossibilidade 

(pela pandemia) do voluntariado, sempre tão presente nesses momentos.



Realizamos a Festa Semestral de Aniversários das Crianças com um delicioso churrasco, a pedido 

da maioria dos pequenos. Foram momentos de alegria, muita brincadeira e presentes.

Aconteceu, em meio a uma tarde de sol, a nossa Festa do Sorvete. Um momento animadíssimo 

para reconhecer sabores de forma mais divertida.

O piquenique na praça não poderia faltar. Tomando todos os cuidados para que o passeio não 

expusesse as crianças, foi uma tarde cheia de brincadeiras, comidinhas na toalha xadrez estendida 

ao chão, risadas e muita esperança de dias melhores.

Em parceria com os proprietários da chácara Dom Fernando, foi possível realizar, com as crianças, um 

dia inteiro de alegria com direito a piscina, comida boa e histórias lindas para guardar na memória.

A nossa Festa de Natal com as crianças foi um momento de reflexão sobre o que tínhamos passado 

no ano de 2020, tivemos muito aprendizado mesmo diante do desafio. O momento alto foi a 

apresentação das crianças, foi um presente de muita beleza que fortaleceu todos os colaboradores 

no propósito de lutar por uma infância digna, justa e com todos os acessos necessários para que 

nossos pequenos se desenvolvam e se tornem adultos com princípios bem fundamentados.





O ano de 2020 foi realmente muito desafiador no setor pedagógico da Acridas, adaptar a educação 

domiciliar no contexto do acolhimento. Assistir as aulas dentro das próprias casas não seria viável, 

devido à quantidade de crianças em cada casa-lar e, respectivamente, inseridas em série diferentes; 

Atribuir essa tarefa às mães sociais diante da rotina de cuidados com as crianças ter se intensificado

com o isolamento, não seria possível, além de a casa ser um espaço com muitas distrações e,

possivelmente, prejudicar a atenção necessária ainda faltaria equipamentos para a árdua tarefa.

Organizamos uma sala ampla com aparelho de TV, carteiras escolares, quadro branco, materiais 

escolares, pensando em tornar o mais próximo possível de um ambiente escolar e a equipe técnica  

passou a mediar o aprendizado escolar.

Porém, tudo se tornou muito diferente da rotina da qual as crianças estavam acostumadas. Assistir TV, 

que até então era algo descontraído, passou a ser um momento de aprendizado que exige silêncio

e atenção, outra dificuldade é reconhecerem o espaço do acolhimento como ambiente escolar e a 

equipe mediadora como sua professora. Além das videoaulas, a escola passou a encaminhar atividades 

complementares com intuito de reforçar o aprendizado, no obstante, observou-se as dificuldades 

relacionadas a aprendizagens das quais os profissionais mediadores não possuem conhecimento e 

experiência para ajudá-los. Para as crianças matriculadas em rede estadual, apesar de apresentarem 

maior autonomia e independência com a vida escolar, percebeu-se o desgaste emocional gerado

por assistir aulas das 13h às 17h, 5 dias por semana, e ainda dificuldade em utilizar as novas ferramentas 

tecnológicos (Google Classrom, Meet, etc.).



É preciso refletir, ainda, que o aprendizado acadêmico está associado a muitas outras atividades 

da vida social que promovem o desenvolvimento integral da criança, como atividades esportivas,

culturais, de lazer, as artes em suas diferentes linguagens, interação comunitária, entre outras que estão

intrinsecamente relacionadas à vivência de valores, disciplina, dedicação, aceitação social, trabalho em 

grupo, organização pessoal, obediência, a tolerância e o respeito. As crianças acolhidas na Acridas 

participavam de atividades de muay thai, ballet, natação, futsal, artes visuais, aulas de violão e teclado, 

com essas atividades canceladas, tornou-se notório as mudanças comportamentais geradas pelo 

confinamento, como irritabilidade, agressividade, choro compulsivo, impaciência e agitação, dificuldades 

de concentração, comportamento desafiador entre outros que prejudicam o aprendizado escolar.

Nossa visão pedagógica é transformadora, entendemos que a aprendizagem se dá de forma integral, 

não está relacionada apenas ao intelecto, nossa prioridade não é apenas estar em dia com conteúdo 

escolar, mas proporcionar aprendizagem prazerosa, lúdica, de modo a aliviar os sintomas emocionais 

do confinamento. Diferentes espaços da Acridas foram utilizados como sala de aula, dialogando com a 

pedagogia social e pedagogia escolar. Diminuímos tempo diante da aula expositiva a TV e incluímos 

atividades práticas relacionadas ao conteúdo escolar, incluímos atividades psicomotoras como jogos, 

contação de histórias, artes em suas diferentes linguagens, culinária pedagógica, jogos cooperativos, 

sessão de cinema, etc. Estabelecemos um dia da semana para brincadeiras livres. Periodicamente, 

analisa-se a possibilidade de realizar outras mudanças, tudo para diminuir as tensões geradas pelo 

confinamento e mediar um aprendizado de maneira lúdica e mais prazerosa.

Rodineia DiasOliveiradeLima
Setor Pedagógico da ACRIDAS





Em março de 2020, iniciou-se o trabalho de monitoria pedagógica especializada com uma das crianças da

ACRIDAS, um menino com necessidade especial. A proposta de desenvolvimento referia-se a fazer as 

atividades enviadas pela escola especial, participar das videochamadas com os profissionais e 

professores da mesma e auxiliá-lo no cotidiano, atendendo as demandas que surgiram pela permanência 

direta na casa. Com o atendimento individual, foi possível verificar déficits e ausências que ele tinha em

seu desenvolvimento e trabalhar nelas. Os principais pontos do trabalho foram sobre o quão importante é 

o atendimento individual para uma criança especial que sofreu negligência em sua antiga moradia. Ele

não sabia falar (falava pouquíssimas palavras com a mínima compreensão de quem escutava), mas fazia-se 

entender por meio de gestos; não sabia brincar tanto com seus brinquedos quanto com seus amigos; 

ficava muito tempo dentro de casa, enquanto as outras crianças ficavam no parque; apresentava traços 

de agressividade e falta de concentração. A primeira medida tomada foi a construção de uma rotina para 

ele e muitos outos procedimentos que facilitaram o desenvolvimento da criança atendida. 

De modo geral, o desenvolvimento dele foi perceptível em todas as áreas, incluindo motora, cognitiva, verbal, 

social e até afetiva, trabalho individual desenvolvido com o objetivo de possibilitar a autonomia e acolhimento.

Juliane C.Alves
Pedagoga
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CECOVI ACRIDAS

3. nossa história





Não estávamos esperando por uma criança no ano de 2020, mesmo porque tudo começou tão 

estranho, um vírus desconhecido veio dar uma balançada no planeta terra e sacudir as pessoas. Tudo 

estava tão triste, confuso e assustador.

Mas eu já tinha iniciado uma conversa com Deus sobre o nosso filho ser uma criança boa e fácil de 

lidar. Em casa, reclusa, sem poder sair para trabalhar, em processo de venda do apartamento, uma 

ligação no celular não esperada, falando do interesse de adotar uma criança, mas que não era do 

nosso perfil. No primeiro momento fiquei assustada com o contato da Vara da Infância por conta 

de tudo que estávamos vivendo e pela questão de mudança de casa, construção da nova casa,

instabilidade financeira, insegurança, desafios, meu Deus! Que medo... Aceitamos conhecer o João. 

Quando vi a foto dele pela primeira vez, apaixonei-me e, em algum tempo, iniciamos as conversas 

por videochamada e nos encantamos, sabíamos e observávamos que ele tinha muita dificuldade em 

todos os campos da aprendizagem. Enquanto isso, nossa vida estava um turbilhão, mas resolvemos 

que seguiríamos em frente, até mesmo para que a criança acompanhasse esse processo de 

construção de uma nova casa.

Chegou o dia de irmos até a ACRIDAS para conhecer o João, quanta emoção! Parece que nossa 

conexão era certa, eu digo, quando eu e o Diego José nos conhecemos, no ano de 2010, Deus 

já trazia ao mundo o João para nós, estava tudo preparado... temos uma história linda do nosso 

relacionamento.



MariaAna eDiegoJosé

Com a licença maternidade, eu me comprometi em alfabetizá-lo e, com dois meses, ele estava lendo, 

escrevendo e fazendo continhas simples. Sabemos que temos um longo caminho pela frente, que ele 

é uma criança especial e que tudo vai acontecer com o tempo. Por isso decidimos que vamos amá-lo 

como ele é, uma criança que gosta muito de brincar, um menino carinhoso, educado e tranquilo. Se 

relaciona bem com outras crianças e adultos, gosta de jogar bola, jogar videogame e brincar muito,

gosta de sair para comer e come bem. Nem tudo são flores, mas o que faz parte da nossa vida todos os 

dias, faz parte do cotidiano de uma família. E viva as diferenças.

O João tem como referência a família ACRIDAS, ele tem um álbum de fotos que foi nos entregue quando 

fomos buscá-lo, que ele olha sempre, quase todos os dias, é o “livro” de cabeceira dele, e tudo que ele 

sabe a respeito de educação, comportamento, ele aprendeu na ACRIDAS.

Somos muito gratos por tudo que fizeram por ele. Ele tem saudades da ACRIDAS, dos amiguinhos e, 

principalmente, da Tia Neuza, que foi uma referência de mãe para ele, enquanto esteve na instituição.

Obrigado, obrigada a todos da equipe!





A ACRIDAS é uma instituição que trabalha para proteger crianças em situação de vulnerabilidade. Em 

seus 36 anos de história, o público acolhido em nossa instituição sempre teve que lidar com as 

consequências graves da violação de direitos fundamentais. Esses direitos estão previstos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), e são: o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; o direito à 

convivência familiar e comunitária; o direito à profissionalização e à proteção no trabalho; o direito à 

educação, cultura, esporte e lazer e o direito de ser protegido de casos de violência, seja ela física ou 

psicológica. Atuar no âmbito da garantia desses direitos e na restauração integral de todos os elementos 

sociais, afetivos e psicológicos, priorizando sempre a família, faz parte do trabalho da ACRIDAS.

Ocorre que o cenário da pandemia trouxe riscos de rupturas maiores nesse sentido, e de fato, 

aumentou a necessidade de trabalharmos por essa restauração de forma profunda, principalmente 

porque a violência, que é um fenômeno cultural, somou-se à realidade da Covid-19, gerando processos 

de multivulnerabilidade na vida de muitas crianças: o medo da pandemia, o distanciamento social, 

isolamento, além dos traumas e consequências psicológicas sofridas através da violência intrafamiliar.

Nesse contexto, outros desafios incluíram readequações no formato de trabalho com os acolhidos, 

alteração e flexibilização da jornada de trabalho. Houve a necessidade, por exemplo, de readaptar parte 

da estrutura física para que os acolhidos pudessem ter uma rotina escolar a distância. Mencionando a 

prevenção, houve elaboração e revisão constante de planos de contenção e controles epidêmicos, e 

também a reinvenção dos projetos de captação de recursos, porque a sustentabilidade não poderia ser 

deixada de lado jamais.

4. desafios de 2020



Percebemos também o imenso desafio de trabalhar para auxiliar acolhidos e colaboradores em sua 

saúde mental, e assim tentar diminuir a incidência de estresse, ansiedade, insônia e depressão – efeitos 

psicológicos citados em uma entrevista interna, realizada entre abril e maio de 2020. A oferta a serviços 

psicológicos ocorreu mediante novas parcerias com o setor privado, visando dar acesso ao nosso 

público interno, ainda que, maior parte desses atendimentos ocorreu por videoconferências.

A Política Nacional de Assistência Social define o que a ACRIDAS realiza como um serviço de proteção 

especial de alta complexidade, e isso, como afirmamos sempre em nosso dia a dia, ocorre de forma 

literal. Por isso, considerando o momento pandêmico, o nosso sentimento é de que o ano de 2020 foi 

como uma escalada, que exigiu muita paciência, coragem e esforço, mas principalmente treinamento.

Toda a criatividade necessária para passar este momento com segurança, já faz parte de uma realidade 

complexa que o ambiente de acolhimento já proporciona. A pandemia potencializou estes fatores, de um 

lado a criatividade, de outro, a necessidade de focar na saúde e segurança de todos.

Por fim, todo o desafio gerado em meio ao caos foi amenizado por uma comunidade generosa e atenta 

às realidades sociais, e uma rede de proteção que emerge de uma sociedade que luta para ser atuante 

e zelosa na defesa e garantia dos direitos constitucionais das nossas crianças. Nosso sentimento é de 

imensa gratidão, e de uma esperança que se renova, e que, por essa luta, se fortalece cada vez mais.

Willian Amaral
Gestor do Acolhimento Institucional e Familiar





5. estrutura da acridas

6 Casas Lares e muito espaço 

para garantir uma infância digna







47%
Retorno Familiar

35%
Adoção

9%
Família Acolhedora

9%
Transferência

6. acolhimento institucional
números que contam história





A ACRIDAS atende crianças e adolescentes na faixa etária entre 2 e 12 anos, que estão em situação 

de vulnerabilidade e alto risco social e pessoal. Os espaços existentes destinados ao atendimento 

específico para essa faixa etária dividem-se em: Casas Lares. O serviço de acolhimento precisa estar 

articulado com as demais redes socioassistenciais, como Sistema Único de Saúde - SUS, Sistema 

Educacional, Sistema de Justiça, Conselho Tutelar, Segurança Pública, Conselhos de Direito, Cultura, 

esporte e lazer, dentre outros (Brasil, 2009).

A instituição Acridas deve ser vista como parte integrante da Política de Atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, pois relaciona um conjunto de ações e serviços destinados à infância em 

contextos de privação material e emocional. No entanto, a permanência da criança em uma instituição de 

acolhimento é recomendada apenas em condições de extrema privação, em que ocorrem, dentre outras, 

situações de abandono material, violência física e sexual, abandono moral e afetivo dos adultos para 

com as crianças.

A equipe técnica formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagoga, para desenvolver suas ações 

na Acridas, precisa conhecer as normativas que envolvem diretamente a criança e o adolescente como: 

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; Política de 

Nacional de Assistência Social PNAS; Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do SUAS NOB-RH/ SUAS; Norma Operacional Básica do SUAS-NOB/SUAS; 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescente à Convivência 

Familiar e Comunitária; Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes; Projeto de Diretrizes das Nações Unidas sobre 

Emprego e Condições Adequadas de Cuidados Alternativos com Crianças.



É de fundamental importância que toda a equipe técnica, que atua na Acridas, conheça seus objetivos 

e, minimamente, sua estrutura administrativa e a organização do trabalho. Ao se apropriar desse campo, 

ciente do lugar que está inserida, a equipe técnica, se alicerçada devidamente no campo teórico-

metodológico e ético, poderá vir a desenvolver ações que efetivamente contribuam para assegurar 

direitos de crianças e adolescentes que precisam do serviço.

Por fim, o trabalho da equipe técnica, junto a criança, é baseado no princípio da prevalência na família sob 

o aspecto da proteção efetiva. É necessário o compromisso da equipe técnica, facilitando, estimulando

e favorecendo o processo de fortalecimento de vínculos da criança e do adolescente acolhidos com sua 

família de origem, extensa ou substituta, visando facilitar o seu retorno ao convívio familiar.

Izabela FreitasFonsecaVergilio
Coordenadora da Equipe Técnica da ACRIDAS





Crianças atendidas

Turmas de capacitações Visitas para Habilitação

Famílias habilitadas

9

4 38

4 16

Desacolhimentos

7. acolhimento familiar







Quando conhecemos esse projeto e veio ao nosso coração a vontade de participar, nos deparamos com 

muitas perguntas, inseguranças e, no curso de capacitação, a gente entendeu que esse projeto é uma 

verdadeira missão de amor, não é sobre mim, mas sobre o acolhido. Nós talvez nunca veremos o fruto 

das sementes que estão sendo plantadas na vida dessa criança, mas a certeza que elas darão frutos e 

frutos de amor, de justiça, de mudança, de cura, isso temos certeza em nosso coração!

Tem uma passagem na Bíblia que fala que o “Amor lança fora todo o medo”, e sim dia a dia estamos 

vendo o amor quebrar as barreiras, os abraços serem mais comuns, o medo indo embora. É uma longa 

jornada, mas quem está com a gente nessa caminhada não nos deixa só e nos dá as ferramentas 

necessárias para cada desafio!

Li um post certa vez que uma FAMÍLIAACOLHEDORA é um porto seguro em meio a tempestade!

E claro, não é sobre nós, mas como aprendemos e com certeza estamos sendo marcados por esse amor 

em nossa casa!

Nós queremos levantar essa bandeira e que muitas famílias possam se alistar para essa Missão de Amor! 

Agora é hora de agir!!!!

Lauro eIngrid Levandowski
Programa Família Acolhedora





8. acridas e as metas da ONU
saiba como cooperamos para os

Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável - ODS

Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo 

o tráfico e exploração sexual e de outros tipos.

Apesar de não parecer ter relação alguma com a proteção à infância, é de extrema importância. Além de a energia

possibilitar melhor iluminação local para as casas lares e auxiliar em tarefas básicas do dia a dia, a economia

proporcionada pelos painéis fotovoltaicos instalados nas casas possibilitam que haja recursos para suprir outras

necessidades primordiais para qualidade do acolhimento de crianças que sofrem qualquer negligência.

A natureza do trabalho de proteção à infância coopera, em sua integralidade, para a redução das desigualdades. 

A adoção de políticas de proteção social às crianças, e alcançar progressivamente uma maior igualdade.

Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

Assim pensamos com o projeto do “Lixo do Bem”, fazemos todo o processo de arrecadação e descarte responsável

em parceria com a Sete Ambiental, empresa especializada nesse serviço.

O trabalho da ACRIDAS coopera para acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura 

contra crianças.







9. o desafio de existir em 2020
captação de recursos

62%
20%

6%

6%

3% 3% Convênios públicos

Doações de P.J.

Doações de P.F.

Doações de materiais e produtos

Projetos de impacto

Voluntariado e serviços 
de pessoas jurídicas





O ano de 2020 foi, com certeza, um dos mais desafiadores dos últimos tempos. Organizações sociais de 

todo o mundo, que em anos “normais” já trabalham incessantemente para a busca da sustentabilidade 

econômica, foram forçadas a adaptar suas ações para captação de recursos, a fim de manter postos de 

trabalho e continuar causando impacto social no mundo. Estamos diante de um novo marco na história, 

não só da humanidade, mas também do setor de impacto. A partir de agora, podemos refletir sobre o 

terceiro setor antes e depois da pandemia Covid-19.

E em todo novo momento histórico, a adaptação é ingrediente fundamental no sistema de aprendizado 

da vida e nos oferece maiores possibilidades de crescimento e maturidade. Mas o verdadeiro 

crescimento requer de nós algumas escolhas, sendo uma das principais, a decisão em sair da zona de 

conforto organizacional e cultural, muitas vezes impregnada há anos nas mentes dos gestores sociais.

E foi isso que experimentamos como ACRIDAS em 2020. Deixamos a zona de conforto e nos abrimos 

para um novo modelo de captação de recursos e parcerias, baseado em relacionamentos e em 

fortalecimento do ecossistema social. Fizemos novas parcerias, reencontramos velhos amigos, inovamos 

em métodos de controle, abrimos novos projetos e encontramos, nas pessoas, os aliados fundamentais 

para a construção desse novo modelo de ser organização.

Presenciamos, em 2020, um dos maiores movimentos de solidariedade já vistos no mundo. O 

compartilhar dos recursos próprios é o combustível da transformação social. Foi esse movimento 

que permitiu que nossos programas de atendimento tivessem êxito e excelência em suas ações, 

promovendo o alcance da nossa missão como organização: criar condições para que crianças e 

adolescentes vivam em família.



Os números financeiros deste relatório provam que o movimento intencional de pessoas em prol de uma

causa gera frutos além daquilo que pedimos ou pensamos. É o resultado do esforço de várias mãos que,

em grandes ou menores quantidades, entendem que a vida plena se faz no dividir e não no acúmulo.

Seguimos avançando em nossa jornada: proteção integral de crianças e adolescentes. Nunca sozinhos 

ou solitários, mas sempre acompanhados de pessoas como você, que acreditam naquilo que temos 

fomentado como instituição. Muito obrigado pela sua doação em 2020. Foi ela que nos sustentou durante

esse furacão chamado coronavírus. Convidamos você a continuar conosco, rompendo fronteiras, inovando 

em projetos, somando esforços e transformando diariamente a vida de nossos pequeninos.

Danilo Ladentim
Coordenador de Projetos









10. comunicação de causa em 2020

A pandemia marcou 2020, não tenho dúvidas! Os seus devastadores efeitos acometeram todo o mundo 

e mudou os movimentos e eventos mais importantes, isso nos obrigou a revisitar nossos propósitos de 

atuação, estilo de trabalho e a modificar estratégias para nos manter ativos. Aqui na ACRIDAS não foi 

diferente, fomos impulsionados para as aulas on-line desde o ensino com as crianças até os programas 

de capacitação da instituição. Nossas mídias digitais tiveram que se adaptar, pois todos estávamos num

momento desconhecido e comunicar uma causa diante do desafio de enfrentar uma pandemia que deixou

todos em estado de alerta exigiu esforços maiores, afinal, a violência contra a infância estava aumentando

e os meios pelos quais chegam as denúncias, com mais frequência e rapidez (escola e unidades de saúde),

estavam com as atividades paradas ou limitadas. Ainda tinham as questões de diminuição de doações

para o terceiro setor, que causou grande impacto. Mas nosso desafio do dia a dia é fazer com que toda 

a comunidade se envolva e faça parte do amparo às crianças vítimas de violência, essa é nossa principal 

chamada para a ação.

ValkiriaAmaral
Coordenadora de Comunicação Social ACRIDAS





11. Voluntariado

Sendo voluntária sinto a alegria

de estar contribuindo para um

futuro melhor, não só para estas

crianças, mas para toda uma

geração. Com trabalho

voluntariado conseguimos

transformar histórias e plantar

amor em uma terra árida.

Eliete G. Moreira
Voluntária no Brechó Solidário ACRIDAS



Voluntariado



12. parceiros para a transformação

Transformar é um trabalho feito a muitas mãos.

Foi com o apoio de muitos que conseguimos

prosseguir e persistir em mudar o presente da

infância para que cada criança que passe pela

ACRIDAS tenha uma nova história para contar.

Agradecemos e convidamos todos os nossos  

parceiro a continuar escrevendo essa história 

de amor e transformação conosco.



parceiros para a transformação
governo

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde

Secretaria de Estado 

de Educação do Paraná

Secretaria de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho do Paraná



parceiros para a transformação

FAS – Fundação de Ação Social

RIA– Rede Integrada de Acolhimento  

UPA 24 Boa Vista

Unidade de Saúde Tingui 

Unidade de Saúde Bacacheri 

CAPS Boa Vista

Dedica 

Associação Fenix

Associação SERPIA

Ciar - Centro Internacional de Análise  

Relacional

CRAID - Centro Regional de Atendimento  

Integrado ao Deficiente

Centro de Especialidades Médicas 

Enccantar

Associação Beneficente Renascer

governo



parceiros para a transformação

conselhos de direito
CEDCAR/PR – Conselho Estadual de Direitos da Crianças e do Adolescente do Paraná

COMTIBA – Conselho Municipal de Direitos da Criança de do Adolescente de Curitiba

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba

RIA – Rede de Instituições de Acolhimento

Conselhos Tutelares de Curitiba e região

parlamentares
Governador – Ratinho Junior  

Senador – Flávio Arns

Deputada Federal – Christiane Yared

Deputados Estaduais – Gilson de Souza, Plauto Miró 

Vereadores – Ezequias Barros, Noemia Rocha

órgãos judiciais
Ministério Público

Tribunal de Justiça do Paraná

Vara da Infância, Juventude e Adoção  

Defensoria Pública

10ª Vara Criminal de Curitiba  

8ª Vara Criminal de Curitiba



parceiros para a transformação
empresas

SCREEN
Computadores de  

Missão Crítica

COLOMBO PNEUS

MINI PERFUMES SIGNAL LINK SUPORTE BOL VALENTYNE CARMEL

COUNTRY CLUB

SOARES AERO 

MECÂNICA

VENDAS 

CONCORDE

ESCOLA BRANCOCMEI UMUARAMAGECON SERVIÇOS



parceiros para a transformação
empresas

Moselle

Bella Maria Crochet MINU

IEDA LANE

JERCI MACCARO MARIA FERNANDA CAFAREL ANGELA ARIOSTO

IRMANDADEDA

SANTA CASA DE 
MISERICORDIA



parceiros para a transformação
pessoa física

Adriana Moro Maieski - Alessandra Fauth - Aline da Silva - Ana Carolina Tatis - André Isaque Medina Marques - Andréa Costa dos Santos - Andrea da Silveira - Andressa Calacans

de Oliveira - Angela Paula Ceron Aline Rosiane Provenzi - Angela Sena - C. S. R. Villa - Amigas do Bem - Admilson Nadin - Adriana Bandeira Santos - Adriana Cozak Júlio - Adriana

de Paula - Adriana Duarte - Adriana Paiva - Adriana Pompermaier - Adriana Porto - Adriana Ximenes - Adriane Barella Moscaroli - Adriane Broto - Adriane Ferreira - Adriano

Nascimento Roma - Alana Barros - Alana Bartelega - Alana Burbela - Alana Lovo - Alay Crishina do Siberio - Albano Rosa dos Santos - Alberto Rodrigo Pereira - Alcinete Pesaski

Semann Costa - Alecsandra Bertolini Ferreira - Alessandra Alencar - Alessandra Andrade - Alessandra Back - Alessandra Clara - Alessandra Paulo - Alessandre Ferreira - Alessandro

de Almeida Torres - Alessandro Martins de Lima - Alexandra Honorato - Alexandre Dias - Aline Belo - Aline Cavalcante - Aline de Oliveira Silva - Aline Duarte - Aline Forster - Allana

Escorsin - Almir Silva - Alzira Caroline Pareja - Alzira Nordi - Amanda Galvão - Amanda Galvão Molinari - Amanda Oliveira - Amanda Ramos - Amanda Silva - Amanda Urban - Amarilda

Claudia Soares Takemiya - Amasia Bruel - Amilton Blanco - Ana Cafi - Ana Carolina Giacondino - Ana Carolina Lopes - Ana Caroline da Silva Jungles - Ana Chiamulera - Ana Clara

de Assunção - Ana Claudia Bosatto - Ana Cláudia Hotz - Ana Cláudia Loureiro - Ana Cristina da Silva - Ana Flávia Gabardo - Ana Gabrieli S. de Oliveira - Ana Karian Carvalho - Ana

Lagner - Ana Livia Ribas Vesoloski - Ana Lucia Carvalho Souza - Ana P.Santos - Ana Paula de Souza - Ana Paula Menezes Florencio - Ana Paula Picolo Pecuch - Ana Paula Queiroz

dos Santos - Ana Paula Vieira - Ana Regina Costa - Ana Santos - Ana Talita Borliski - Ana Trancozo - Ana Vosniak - Anderson Santucci - Anderson Vieira Martins - André Eugênio -

Omine Fernandes - Andre H. C. Imcoth - André Isaque Medina Marques - Andre Luiz Jeller Slleti - Andrea Albergoni - Andrea Almeida - Andréa Mariana de Brito - Andréa Mendes

Azevedo Pereira Araújo - Andréa Oliveira da Silva - Andrea Wathanabe dos Santos - Andreia Luciane - Andreia Luciane Cicon - Andreia Nunes - Andressa Cristina Subtil – Andresa

da Silva Mandira Batista - Andressa Dos Santos - Andressa Ferreira - Andressa Maia - Andressa Takeda - Andreza Caroline de Moraes de Souza - Ane Azevedo - Ane Portella -

Anelise Motta - Angel Gabriel - Angela Marcia - Ângela Maria de Carvalho - Ângela Morais de Paula - Angela Toth - Ani Bonato - Anna Lagos - Aparecida Imaculada Rocha Lopes -

Aparecida T. G. Santos - Ariana Hultmann - Gonçalves Pereira - Ariane Regis Silva - Ariela Siqueira - Arlindo ladentim - Aroldo Belem - Arthur Sclutz Galhardo - Ary Talamini Junior -

Aryane Oliveira - Augusto Rippel - Aurelio Anict - Aurivan Apolinario - Barbara Holanda Carvalho - Bárbara Mudo - Bianca Rossetti Linhares - Martinelli Advogados - Beatriz Casimiro

Dos Santos - Beatriz Pieruzzi de Araújo - Beatriz Treijsse - Berenice de Ls Panan - Beto Moraes - Bia Müller - Bianca Viana - Bruna Montes - Bruna Pereira - Bruna Schlichting – Bruno

José Domingos Santos - Bruno Paz - Bruno Takeshi Yano Hono - Bruno Wesley Correa de Almeida - Bruno Lujan - CamilaAguilera - Camila Gouveia - Claudia Cramer - Caio Raduy

- CamilaA. Koloda Lourenço - Camila Beatriz Soldado Pereira - Camila Bertolin - Camila Bonow Nieradka - Camila Carvalho - Camila Carvalho de Goveia - Camila Casteliano Pereira

- Camila Figueiredo Moura - Camila Giannina Betiato - Camila Lacerda - Camila Oliveira - Camila Santos - Camila Weber Langhinotte - Camile Baggio – Camile Iurk - Camili Ramos

- Camilla Kaory - Camilli Carvalho - Cantora Mara Lima - Carina Nadolny - Carla Carnesciali - Carla Fernanda de Souza - Carla Mascaras Solidarias - Carla Silva Carla Simone Bezelin

- CarlosAlberto - Carlos Eduardo Bregochi Machado - Carlos Henrique Miranda Jorge - Carlos Rafael Medeiros - Carlos Ribeiro - Carlos Roberto de Souza - Carmem Lúcia kuiavski

-Carol Markting - Carolina Barbieri Bril Nadolny - Caroline deAraujo Haluch - Caroline de Oliveira Mendes Machado - Caroline Hammeschmiolt - Caroline L.do Nascimento - Caroline 

Naisser - Caroline Novalski - Caroline Pederneiras - Cassio Ragatieri - Cativa Natureza - Ceci Maia - Celia Barbosa - Celina Moraes - Cesar augusto Santana Kayser - Cia Domingues

-Cibele Cardoso - Cimare dia Santos - Cinthia Vasconcellos - Cintia Carol - Cintia Enes da Silva - Cintia Rodrigues - Cirlei Schimanski - Cirlene Teresinha Martins - Clara Belinellio -

Clara Camargo - Claudia Angela Assis - Claudia Bocon - Claudia Borges - Claudia da Silva - Claudia da Silvia - Claudia Luiza - Claudia Pereira - Claudia Prado - Claudia Santos -



Claudia Toda - Clayton Paulo - Cleber M. de Andrade - Cleide Josiane Honorio Teixeira Leite - Cleide Lenarte - Cleiton Loss Kospzc - Cleton lass Kaspzak - Cleusa Rosane Gorges

- Conceição Mendonça - Consuelo Mara Klug - Crezeide - Cris Marques - Cris Souza - Cristiane Lima - Cristiane Michele - Cristiane Miranda - Cristiano Baryczka - Cristiano Santos

-Cristina Silvestre - Cris Valente - Cintia Meyer / Martinelli Advogados - Dani Sn - Daniel Bini - Daniela Bini - Denise Brito da Silva Cavalcante - Desyrêe Fernanda Amaral - Diuceia

Ribeiro - Diana de Almeida Calderon - Diaracy Maria Amaral de Miranda - Diogo Vieira Sid HC - Daiane Mucenieks Pinheiro Santana - Daiane Silva Boticario - Dani Sampaio - Dani

Souza - Daniel Comandulli - Daniel Garcia - Daniel Lucas Pinto Viana Santana (Joyce) TDC - Daniel Madorra Pontes Barriga - Daniela Dias Leite - Daniele Cardoso – Daniele de F.

Pignoni Vaz - Daniele Juchem - Daniele Kiel Penteado Prestes - Daniele Nascimento Siduoski - Daniele silva - Danilo Henrique Araujo Ladentim - Danubia Borges - Danusa Aparecida

do Nascimento - Dara Maria - Dario Rocha - Dayana da Silva Ferreira - Dayane Andressa dos Santos - Dayane Burbello - Dayane Niederheitmann - Deboa Muniz - Debora Cristina

- Debora David de Lima - Débora Gusso - Debora Nei Jorge Ravari - Débora Silva - Deise/Danilo - Deisy Bressan - Denise Cristina Souza - Denise Maria Barsch - Denise Mariani

Vieira Dias - Denise Mendes - Denise Vasconcelos - Denise Winter - Diego Hermoso Cassiolato - Diego Sfedo Valim de Mello - Diego Souza de Oliveira - Dieime Aparecida de

Moraes da Silva - Dienifer de Mattos - Dilua Alberte - Diogo Oliveira - Diogo Silva Abreu - Dra. Mônica Ikuta de Mello Fiori - Dirceu Pauka Júnior - Dirlene Mesquita - Diuceia Daluz

Ribeiro - Douglas Almeida Soares - Ducinei F. B. de Souza - Edneide Santos - Emili Ignacio - Eder Gasparin - Edna Borel - Ednei Juliano - Edneide Silva dos Santos - Eduarda Pires

- Eduarda Remar Hannemann - Eduardo Chelotti de Campos - Eduardo Garcia - Eduardo Guedes - Elaine A. da Silva - Elaine Cristine Pavanelo - Elaine Cultural - Elaine Stelle - Eli

Farias - Eli Ribas Silva - Eliane Amaral - Eliane Armstrong - Eliane Bomfim Ribeiro de Santa - Eliane Clavs M. - Eliane Damaceno - Eliane do Nascimento - Eliane Ivanchechen - Eliane

Muermel - Eliane Schmidmeier - Eliane Souza Moreira - Elidiana Zanetti - Eliel Pinho Goncalves - Elisama Eliza - Elisama Nunes - Elisangela K. M. Strapasson - Eliz Lobo - Elizabeth

Bonamin - Eliziane Pedroso - Eliziane S. de Oliveira - Elke Nogueira - Eloisa Balenza - Eloisa Metring - Eloisa Valenza - Elouise Gomes - Elza Prados - Emanuelly Camargo - Emerson

Henrique do Prado - Emilinha Cezar - Eneias Vieira de Sousa - Erica Brock - Erica Carolina Correia - Erika Cristina Tavares - Erika Fragoso - Erika Traldi - Ernestina P. F. de Souza -

Ester Rosa dos Santos Oliveira - Eugenia Chaves de Souza Pelogia - Eugênio Henrique Lins do Nascimento - Eunice dos Santos - Ezequias Barros - Fabiana Christine - Fabiane Erica

da Silva - Fabiane Rosa - Fabiana Cristine Soares - Fabiane Soares - Fabiani Cessetti - Fabiano Rodrigues Ferreira - Fabiano Woinarovic/ Debora - Fabiely Estavas do Prado - Fabio

Manfrin - Fábio Roessle - Fabíola Flávia dos Santos de Melo - Fabiola Franca - Fabricia Maraiza Araujo Nunes - Fabrícia Santos Santana - Fabrício Ribeiro Morrone - Fabrício

Scaramuzza - Fátima de Santana Corrêa - Felipe Canod - Felipe Sehnem - Felipi Hidek Hiraoka - Fernanda K.de Azevedo - Fernanda Monteiro - Monica Gulin - Fernanda Percegona

-Fernanda Salomão - Fernando Gonçalves Brasil - Fernando Mongeroth - Fillipe Piazza - Flavia Fernanda Boner dos Anjos - Flavia Lagos - Flavia Melara - Flávio Resende García -

Flavio Roman - Flora Eliza A. Gomes - Fran Silva - Francielly dos Santos - Franciely A. L. Delfino - Francisco Bertoncello - Franthiesca Camargo - Gabi Bomfim - Gabrielle Lima - Gui

Bonifácio - Guilherme Amaral - Gabriel Antunes Orchulhak - Gabriel Augusto - Gabriel Felipe Corrêa de Camargo - Gabriel José - Gabriela Boni - Gabriela de Abreu dos Santos -

Gabriela Rodrigues - Gabriela Schroeder - Gabriela Souza Farias - Gabrielle Camilo Xavier - Gabrielle, Beatrice e Vitória - Gabriel Mendes da Cruz - Giulia Watari Favaro - Gelson

Jair Severo – Genilda - Geovania Virginia - Geraldine Vieira - Gerson Santos - Gesse Matos - Gil Cardoso Machado - Gilberto Stroparo - Gilmar Junior - Gilsa Crissi - Gilson de Souza

- Giovanna Castrillo - Giovanna Santi Freitas Porto - Gisela Corradi - Gisele Dias - Gisele Fajardo - Gisele Ferreira - Gisele Fidelis Cruz - Giseli Dias - Giseli Fidelis Cruz - Giselli

Aparecida Lugarini - Gisilmar do Rossiel - Gislaine Lopes - Gislayne Vieira - Giuliana Miranda - Giulliana Mocelin - Gláucia Costa Esmanhotto de Almeida - Graziela de A. M. Carrão

parceiros para a transformação
pessoa física



- Guilherme Augusto de Souza - Guilherme José Filho - Guilherme Simiao - Guilherme Sucena de Oliveira - Gustavo A. F. Silva - Gustavo Gomes - Gustavo H. Gueno - Gustavo

Hammer - Gustavo Niebel - Hayana N. Pereira - Hector Sanchez - Helena Lopes - Heloísa Farias Gadotti - Henrique Gabriel Tosin - HerbertAppel - Herberto Spessatto - Heloisa Ceni

- Hida Lambros - HerculanoAlves Barbosa Film - Hevellen Myllena MesquitaAugustinhak da Costa - Homero G.de Farias Jr. - Isabella de Souza Bini - Idelcena Miranda - Igor Duffeck

-Ilan Henrique Heck - Ilza Karime Corrêa - Ilza Rosina - Indinara Cardoso - Ines Nogueira - Inês Pessuti - Inoel Fernandes Melo - Irene Scotton - Isabel Baldino - Indyanara da Silva

Santos - Isabel Costa - Isabel de Moura - Isabela Jhenny - Isabelle Bonatto de Santanna - Israel da Costa Ferreira - Italo Moura - Ivaides Lopes - Ivana Vilalba - Ivete Campos - Ivonete

Macedo - Izabela Camargo - Izabelle Schuwinski - Izolina de Lima - João Pedro Sottomaior Bini - Janaína Passos - Jessica Pelegrina - Juliana Santos - Junia Muller Jaçanã Beatriz

Ramires Wedech - José Antônio de Almeida - Josmarit Caldéron - Judith Yurk Lemos Luiz - Jacira Dusi - Jackeline Santos - Jackeline Vasques - Jairo Genoma - Jairro Rodrigues -

Janaína Cabral - Janaina Passos - Janayna de L Balondini Maske - Jane Santos - Janete Dias Pedroso - Jaque Lima - Jaqueline Lourenço da Silva Jungles Stacoviaki - Jaqueline

Wansowitsch - Jean Carlo Thomsen - Jean/ Maria - Jenifer Cortes Demeterco - Jennyfer Kelly Gonçalves - Jeovana Lapola da Silva - Jesse Almeida - Jéssica de F. dos S. Campelo

- Jessica dos Santos - Jessica Novas - Jessica Thalita - Joana Dubiginski - João Assunção - João Victor Costa - Jocimara de Araújo Oliveira - Jodelly Juliana Maichszak - Joel Gomes

-Joelma Guardiano - Joice de Araujo - Jonas Guimaraes - Jonathan Yared - Jordana Torneri - Jorddana Caroline Kovalski de Almeida - Jorge Burges - Jorge Cortadelli Junior - Jorge

da Silva - Jorge Pedro C. Stein - José Clemente - José Eduardo - Pessoa Silva - Jose Gemuce - José Henrique Paula da Motta - Joseph Duect - Josi Senna - Josiane C. de Oliveira

- Josiane C. Soares Ribas - Josiane Rodrigues dos Santos - Josiane Vanelli - Joyce Soares - Jucilei Terezinha - Júlia Naomi - JulianaAlves de Almeida - Juliana Carasmes dos Santos

-Juliana de Lara Silveira - Juliana Franco - Juliana Inácio Gallo - Juliana Juliane Miogiretto - Juliana Lucena - Juliana Paula Batista - Juliana Reis - Juliana Silva Godoy Guveia - Juliane

Michelino - Juliane Oliveira - Juliano Klun - Júlio Cesar Ferreira - Julye Leio Ywazaki - Jurema Tempski - Juridico Gilberto Ribeiro - Jussara Simione - Kananda Taborda de Lima -

Katiusa Andreina Caldéron Guevara - Kali Elisabeth - Kamila Araujo - Karen Cristina de Lima - Karen Fracaro - Karen Rodrigues - Kariana Lopes - Karin Chaves - Karin Christine Alves

da Rocha - Karine Coelho - Karine Hartmann - KarlaAurora Pereira - Karla Damião - Karla Pipdo Olégario - Kathia Isaura Festa - Katya Prust - Kauê Mousquer Perelló -Kawae Kuroda

- Kayo Cesar - Keli Daiane Leal Braz - Kelly Cristina de Oliveira - Kelly Karine Sales Zem - Ketlin dos Anjos - Khae Vieira - Kleber Lopes Ferreira - Kuley Chamuleia - Leide

Bandeira - Leonardo Belo da Silva - Lucas Barbosa - Luiza Nogalli Giannetti Lais Castex - Larissa Gonçalves - Martinelli Advogados - Leilaine Pereira da Silva/Martinelli Advogados

- Letícia Locatelli /Martinelli Advogados - Loraine Bender/Martinelli Advogados - Luana Maiara de Souza Gonçalves - Lana Faveri - Lany Santos - Lara Cristal - Lara Denise Muntaser

- Larissa Garcia Ponce - Larissa Otoni - Laura Bach Margraf - Laura Oliveira - Laurianny Braz Gomes - Layana Barbosa - Laysa Regina - Leandro Citelli - Leandro Coelho - Leandro

Ederson Da Silva - Leandro Espolador - Leandro Ferreira - Leandro Luis Nunes - Leciana Cristina Bittencart - Leni Matos - Leonardo Cordeiro Santos - Leonardo Matheus - Leonardo

Soares - Leticia Amorim - Leticia Correia Bosso - Leticia de Oliveira Pimenta - Leticia Maluccale - Lia Humber P Carvalho - Lidia Dugonski - Lidiane Reis - Ligia Mara Cardoso - Ligo

Bruxel - Lilian Ramos Baggio - Lilly Sales - Lisiane Gemni Czak - Lívia Almeida - Loirí Vechio - Louise Desiderio - Lourdes Aparecida da Silva - Luan Trindade - Luana Bomfin - Luana

Renata - Lucas Alves Pimentel - Lucas Barbosa - Lucas Bezalel - Lucas Della Santina - Lucas Guilherme Orihashi - Lucas Navarro - Lucas Vianna - Lucas Wurr - Lucca Honorio Molina

de Araujo - Lucia Marisete - Luciana A. Ladentim da Cunha - Luciana De Arruda Pinto - Luciana Marques - Luciana Moraski - Luciana Pan - Luciana Parisepan - Luciana Reichert

Assunção Zanon - Luciana Reichert Assunção Zanon - Luciane Chagas - Luciane do Amaral Corrêa - Lucilene Colodiano - Lucimar de Oliveira - Lucy Rechetelo - Luiciane Chagas
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- Luis Augusto M. Tavares - Luiz Conselho Tutelar - Luiz Felipe do Carmo - Luiz Franzoi - Luiz Miguel Furlan Belem - Luiz Otavio - Luiza Galvão Smaniotto - Luizette Glamheden -

Luzinete Alves - Lydia Schwalb - Maria Patrícia do Nascimento - Martina Rupp Ewald - Mônica Porto Lopes Maria Cristina Furtano Polo - Marise Senff - Melyssa Leite (projeto Vida

Feliz) - Maelle Evelyne - Maico Aurelho Gomes - Maitê Fátima Boddy Nubarth - Manoel Moreira - Manoel Sena - Manoela do Amaral Basilio de Souza - Maralice F.Villas Boas - Marçal

Lombardi - Marcel de Souza - Marcela Loureiro - Marcelli Maria brustolin - Marcelo Diniz Lissa - Marcelo Pereira - Marcia Aparecida da Silva - Marcia Calanzan - Marcia Daumann -

Marcia Pereira - Márcia Voltolini Loch - Márcia/Luíza - Shopping Jd. das Américas - Marciana Batista dos santos - Marcio Lima de Souza - Marcio Monteiro - Marcio Silva - Marco

Olichevis - Marcos Augusto Soares - Marcos dos Santos Estevão - Marcos Latera - Marcos Vieira - Marcos Vinícios - Marcos Vinicius Souza - Marcus Vinicius Teixeira - Margarete

Ehlers - Margarethe Ehlels - Margit Zaron - Mari Cunha Costa - Mari Silva - Maria Antonieta - Maria Cecilia - Maria Claudia - Maria Cristina de Rezende - Maria Cristina Teixeira de

Araujo - Maria da Luz - Maria Eduarda Keska Sampaio - Maria Estela Giocomitti Vaciluo - Maria Fernanda Arruda da Silva - Maria Graciosa dos Santos - Maria Gracioto - Maria Helena

de Brito - Maria Lucia da Silva Pereira - Maria Luiza kinast Dias - Maria Luiza Mocelin - Maria Manfron - Maria Marli de Sousa - Maria Melo - Maria Queiroz - Maria Solange Pereira de

Lima - Maria Teresinha Rodrigues da Silva Richertt - Mariana Alves Polimeni - Cavassin Jayme - Mariana Funcia - Mariana Lopes - Mariana Passos - Mariana Vieira de Lazere - Mariana

W Talamini - Mariane Leal - Maribel Pawoski - Mariene Quiçuh - Marilea Mazzorana - Marilene Oliveira - Marilia Moro Biazussi - Marina Conde Ribacki - Maristela Aparecida Vettori

Jeremias - Maristela Teixeira - Marlene Cruz - Marlene Lopes de Oliveira - Marli Kinie - Marli Monize - Marli Terezinha Ferreira Becker - Mateus Moacir Bonato - Matheus Czap -

Matheus Henrique de Oliveira -Matheus Taborda - Matilde Carneiro - Maura Caron Carlins - Maurin Silva - Mauro Bobato - Mauro Ignato - Mauro Moraes - Mayara Stubert - Meiry

Hellen - Melissa Cristina - Merilyn Werneck - Michael Santos da Silva - Michel de Oliveira - Michele Pinheiro - Michele Ribas - Michelle Conîo Ribeiro Caron - Michelle Neves de Lima

Michiuti - Michelly Ramos - Miguel Ângelo Porfino - Milena Silvério - Millena Catharino - Milton Luiz Peres - Miriam Cordeiro - Miriam Dias - Mirian Gonçalves de Oliveira Vargas -

Mislene Santos - Mônica Akemi Iwamoto - Monica Lopes - Murillo Olsen - Mylla Mello - Nayra Carvalho - Nathan Machado da Silva - Nadya Morais - Najoah Toniolo - Nara Monize -

Natalia da Silva Pontes - Natalia Francine Morais - Natália Uchoa Dutra - Nathalia Camargo - Nathalia Mattos - Nathi Castro - Nathy Marques - Nayane Liz Lopes Jakubiu - Nelson

França Costa - Neyde Maria Mokiolka - Nicole Candea - Nicole Prado - Nicole Rodrigues Andrade de Castro - Nicoli Schulinden - Nilce Nelly Almiro Zeni - Nilmara Imianoski - Nuria

Boscardin Machado - Ocirdi Gaia Gercic - Odete Castro - Odilon Peterson trilo - Professor Marçal - Professora Susy Araújo Luiz - Paulo Felipe Becker/Martinelli Advogados - Paloma

Oliveira - Pamela Cristina de Oliveira Costa - Pamela Melo Alves - Pamella Oliveira - Paola Oliveira dos Santos - Paola Sakai Gomes - Patrícia Alegri de Araujo - Patricia Alves - Patricia

Bocalon - Patricia Calliari - Patricia Camargo Tafarel - Patricia haniel Prereira - Patricia Lima - Patricia Santos - Patricia Veiga - Paula Eduarda da Cunha Salimos - Paula Eslaviero -

Paulo A Vicente - Paulo Cezar Meyer - Paulo Falcarela - Paulo Henrique Leal de Deus - Paulo Vicente - Pedrielson Martiano - Pedro Felipe Silva - Pedro Henrique Moreira Guidolin

- Percicles Nunes - Percila Camargo da Silva – Poliana Karolina do Nascimento Barbosa - Pollyana Bem de Souza - Pollyana Luz H. Cordeiro Bem de Souza - Pricila Aparecida

Serrano Cler - Priscila Barbosa - Priscila Daveis - Priscila Dias - Rita Costa - Rafael Bernardo - Rafael Conciane - Rafael Goncalves dos Santos de Mello - Rafael Pereira - Rafael Vidal

Laschitzki - Rafaela Freitas - Rafaela Martineli - Rafaela Moreno - Rafaela Verçosa - Rafaella Patitucci - Raissa Melo - Ralf Josef Braun - Raquel Grieslach - Raquel Manente - Raquel

Renales - Raquel Rennó Lisboa - Rayana Odete Gasparim Paiva - Reanan Alves - Rebecca Wille Zanotto - Regina Borges - Regina Celia - Regina Tai - Regina Yoshida Utiyama - Regina

Zani - Reinilda Barbosa dos Santos - Renata Stramare - Renata Dias da Silva - Renata Fernandes - Renata Frovening - Renata Gregarek - Renata Stramare - Renata Torres - Renato
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Sales Brandao - Rene Felipe Giuliani - Rene Felipe S. Giviani - Ricardo Baccini - Ricardo Gil Vicentine - Ricardo Lopes - Ricardo Vezozzo - Rita Ceccon Claro - Rita Maristela Conci

Santos - Roberta Correa da Cunha - Roberta Hoffmann - Roberta Napolitano - Roberta Neto - Rodolfo Pegoraro - Rodrigo Guimarães de Faria - Rogerio Campos - Rogério Teotonio

Rodrigues - Ronaldo Cardoso - Rosa Angela - Rosa Sant Anna Paiola - Rosalina dos Reis - Rosana Backer de Araujo - Rosana Oliveira - Rosana Santos - Rosane Meyer - Rosangela

Amaral - Rosangela Feminino Joaquim - Rosângela Lazzarotto - Rosangela Maria Saalfeld - Rosangela Medeiros - Rosangela Rangel - Roseli Aparecida da Silva Raksa - Roseli

Bigarela - Rosemari Mensen - Rosenilda Marques - Rodrigo e Rodineia Lima - Rosiane Malaquias Pereira Santana - Rosilane Correia - Rosimere Rozza - Rosinei Toniette - Rossana

Uba - Rubia Fernanda M. - Rubiellen Fleck - Sabrina Andrade - Sabrina Kava - Sérgio Luís de Carvalho - Silviele Tatarin - Sabrina Gebriluca Schoma - Sabrina Porcote da Silva - Sabrina

Ribeiro - Salete Moreti - Sâmia Rodrigues - Samir de Freitas Pires - Sandra Aiolfi - Sandra Cristina Gapski - Sandra Favilla - Sandra Mara Sl Schefer - Sandra Regina de Oliveira da

Silva - Sara Decker - Sargento Medeiros - Sebatião Louri Souza - Segio Luiz - Selma Pires - SensorAugusto Cavalheiro - Serginho do Posto - Sergio Bagatim - Sérgio dos Reis Pereira

-Sergio Luiz Alves dos Santos - Sergio Luiz Júnior - Sério Roberto Vira Martins - Sharon Victoria Santos Propst - Sheila Ribeiro - Siana Soares - Silvana Andrade Pena - Silvana Ferro

Zonatto - Silvana Gonçalves da Silva - Silvana Provopar - Silvania Dioto - Silvano Stefan T. Schiavi - Silvia Aparecida Bischoh - Silvia de Andrade - Sílvia Müsshich Medeiros - Silvio

Giroldo - Simone Imparato - Simone Karen - Simone Nascimento - Simone O.Arnoni - Sinia Carlotto - SirleyAparecida F.dos Santos - Sirley dos Santos Morais Rodrigues - Sívia Forte

-Sonia Mara Provenzi - Sofia Salvatore - Sofia Moschioni - Solange Aragão - Solange de Oliveira Silva - Solange Fatuche - Sonia Martins - Soraya Martins - Stefani Jhohnsson - Stela

Mari Maganha - Stiverson Charles de Oliveira - Susicler C. dos Santos - Taiane Menegusso - Telma Cristiane dos Santos - Thaise Almeida Marques - Tais Carla da Silva de Castro -

Taliana Assis Lascha - Talita Lima - Talita Veiga - Tania Dias dos Santos - Tania Miranda - Tarcísio Gomes - Tassi Agatha - Tassyo Fernando Dias Pedroso - Tati Aniceto - Tatiana

Carolina Batista de Sousa Damasceno - Tatiana de Medeiros Canziani - Tatiane Correa - Tatiane Kosloski Yamauchi - Tatiane Pedroso Potieri - Taylaine Gonçalves - Terezinha Helena

Kaufmann - Thaina Costa - Thaís Araujo Martins - Thaís Bianca Bonini - Thais Cristine Santos - Thais Panassolo - Thais Polli - Thiago Domingues - Thiago Henrique Oliveira - Thiago

Machado - Thiago Martins Guedes da Costa - Thomas Lousy - Tiago Amaral - Tiago Badio - Tyhago Pessuti – Vitória Ribeiro Gonçalves - Vagner Gerente do Hotel Adagil - Vagner

Godói - Valdelice Pereira Bezerra Da Ros - Valdirene Ferraz de Araujo Kuntz - Valdo Rodrigues - Valentina Bornacina - Valeria Silva - Valeria Ferreira Lopes - Valquiria J. de Oliveira

- Valter Antonio de Assis - Vanderlei Borgato - Vanderlei Cardoso - Vanderlei Silveira - Vanderleia Barbosa Pjara - Vanessa Lorena - Vanessa Luz - Vanessa Múrio Silva - Vanessa

Ribeiro - Vanessa Santos - Vania Aparecida Caron – Vania de Sales Porcote - Vania W. de Lima - Vanilde Costa - Vera H Jacobi Bitencur - Vera Lucia Lido - Vera Lucia Rodrigues -

Viavian Blanchet - Victoria Guidii - Victória Lopes Lima - Victoria Mendes - Victória Schiwinski Verussa - Victoria Schunck de Godoy Guidi - Vinicius Cirilo - Virgínia Lúcia Andrade

Silveira - Vitoria Wojtovicz - Viviane Mayer - Viviane Motim - Viviane Nunes - Wesley Eduard/projeto Vida Feliz - Walber Martins de Paula - Waldir Rangel da Silva - Wallerya Miotto

- Wanderlei Reineca - Wanderleia Jentzsch - Wanderson Vieira Costa - Wanessa Sampaio - Wesley Eduard - Willian Elson Szczepanski - Willian Polanha - Yasmin Werneck Vane -

Yosibel Clarissa de Almeida Calderón - Zenir de Oliveira - Zita Ana Lago Rodrigues - Zuleide Bonfim

Nossa gratidão aos doadores anônimos que, igualmente, cooperam para tornar o desafio de acolher

crianças vítimas de negligência uma realidade transformadora aqui na ACRIDAS.
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Presidente

Marcelo Souza

Diretor Técnico

Fabrício Scaramuzza

Diretor Financeiro

Genesio Barbosa

Diretor de Captação de Recursos

Gunther Algayer

Conselho Consultivo

Catalina Silva Algayer

Guilherme José Filho

Elza Verena Algayer da Silva 

Erika Ulmann
Ursula Algayer

Marcos Anchieta

Conselho Fiscal

Stiverson Chales de Oliveira 

Denise V. Torres Anchieta  

Wellington dos Santos

Gestão do Acolhimento Institucional e Familiar

Willian Amaral

Coordenação da Equipe Técnica do Acolhimento Institucional

Izabela Fonseca

Coordenação da Equipe Técnica do Acolhimento Familiar

Andrea Bomfim

Coordenação das Casas Lares

Eliziane Oliveira

Coordenação de Comunicação Social

Valkiria Amaral

Coordenação de Projetos

Danilo Ladentim

Coordenação Financeira

Silmeri Fátima de Souza

13. diretoria



expediente
para elaboração do 
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Coordenação Geral

Valkiria Amaral

Revisão de Texto

Gabrielle L. dos Santos - Embaixadora ACRIDAS

Projeto Gráfico

Agência Eureka

Fotos

Daniel Meneguetti – Voluntário

IncantoDay

A elaboração do Relatório de Impacto 2020 contou com 

a colaboração de profissionais das mais diversas áreas 

da ACRIDAS, de famílias que viveram o processo de

adoção com crianças acolhidas aqui, famílias do Programa 

Família Acolhedora, voluntários, entre outros. Nossa sincera 

gratidão a todos pelas contribuições tão relevantes.



www.acridas.org.br
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R. Eduardo Geronasso, 1782  

Bacacheri, Curitiba - PR
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