Sonia Regina Cardoso

“Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o
defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com
justiça; defenda os direitos dos pobres e dos
necessitados". Provérbios 31:8,9
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Este é um guia de breve orientações, que tem a humilde intenção de
facilitar os encaminhamentos sociais necessários que se descortinam todos os
dias às portas das entidades filantrópicas cristãs ou não! A ideia é citar as leis
correspondentes a cada público alvo, assim como também, “trazer a memória
aquilo que me dá esperança” (Lm 3:21), por meio de versículos bíblicos. Fruto
da dissertação de mestrado e, com o objetivo de identificar as interfaces
interdisciplinares entre a teologia prática e a assistência social, surgiu este guia
que foi construído a partir da relação de instituições cristãs certificadas pelo
Conselho

Municipal

de

Assistência

Social

de

Curitiba

e

projetos

socioassistenciais inscritos na Convenção Batista Paranaense. É importante
ressaltar que há muitas outras organizações tão competentes quanto as
escolhidas, mas que neste primeiro momento não estão neste cadastro, mas
poderão serem incluídas futuramente. Para sintetizar as informações, foram
apresentados de cada instituição: nome, endereço, contatos, público alvo,
serviço e forma de acesso.
Vale ressaltar resumidamente, que dentro da teologia prática, foi
apresentado como discípulo de Jesus para atuar nos projetos sociais, a figura
do capelão, cuja função de ministro religioso está referendada na Constituição
Brasileira Federal de 1988. Lembrando também, que é necessário ter sempre
em mente que o amor de Deus é o motivo pela existência do ser humano, em
meio às aflições da vida, ELE intervém na história de diversas maneiras, entre
elas, trazendo a existência organizações da sociedade civil com a missão de
combater as vulnerabilidades sociais por meio do amor ao próximo.
Este guia está sendo projetado por profissionais da área tecnológica para
transformá-lo em um aplicativo de celular. Entretanto, enquanto a equipe técnica
elabora todo o processo, estas informações já estão disponíveis no site:
www.abasc.org.br, sendo disseminado nos ministérios da Primeira Igreja Batista,
especialmente, aos alunos do curso de capelania oferecido pela referida igreja,
onde a pesquisadora compartilhou seus conhecimentos nesta área e
supervisionou recentemente os estágios realizados no ministério de ação social.
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Em primeiro lugar, ao atender o usuário do projeto, o capelão vai
identificar na escuta qualificada, qual é a área que a pessoa deverá ser
encaminhada. É neste momento que muitas vezes, o capelão tem dificuldades
de direcionar a pessoa que está atendendo, logo, com este guia em mãos ou
com o aplicativo pelo celular, ele poderá indicar o próximo passo para seu
assistido.
Passo a passo na utilização do guia:
Para uso no celular, após baixar o aplicativo, o capelão deve seguir os
seguintes passos:
Primeiro, cadastrar para fazer o login.
TELA 1

Fonte: Jhonatan Eduardo Pontes Pereira
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O segundo passo é escolher no campo de pesquisa, qual o público-alvo
com

uma

palavra

chave.

Por

exemplo:

desemprego,

ou

pessoas

desempregadas. O aplicativo vai apresentar as instituições cadastradas para
este público-alvo.
TELA 2

Fonte: Jhonatan Eduardo Pontes Pereira

4
TELA 3

Fonte: Jhonatan Eduardo Pontes Pereira

Aqui, cabe um lembrete, pois a forma de acesso, revela o grau de
complexidade do serviço oferecido, limitando muitas vezes o encaminhamento
direto à instituição, pois nem todas são disponíveis para busca espontânea, mas
sim, encaminhados pela central de vagas da redesocioassistencial, que no caso
de Curitiba, é por telefone no número 156.
No terceiro passo, ao selecionar as instituições disponíveis, o capelão
pode verificar o bairro mais próximo da residencia do usuário e ou serviço mais
adequado para cada situação. O aplicativo também oferece a opção para o
capelão ligar, conforme se vê na figura abaixo.
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TELA 4

Fonte: Jhonatan Eduardo Pontes Pereira

Apresentação da tela das instituições, conforme o objetivo
TELA 5:

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de
vir a mim, porque dos tais é o Reino dos céus. (Mateus 19.14)
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamen
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (ECA
ART. Art. 3º )
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do ECA e Biblia

Conselho Tutelar de Curitiba: 3262-6124/3363-4488 – casos de maus tratos
Hospital Pequeno Príncipe: 3310-1010/3310-1309 – casos de violências sexuais
Instituição: Associação Batista de Ação Social de Curitiba
Serviço:
•

Projeto Romanos - Oficinas socioeducativas por meio do
esporte: judô, jiu-jítsu, futsal para crianças de 7 até 17
anos, em situação de vulnerabilidade social.

•

Espaço Vida e Arte – projeto sociocultural, com a
inclusão por meio da música para crianças a partir dos
09 anos de idade, em situação de risco social, visando a
formação de orquestra. Três núcleos: Campo Largo,
Cajuru e Uberaba.

Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Bento Viana, 1200
Contatos:3091-4354/ 3091-4491
E-mail: abasc@abasc.org.br
Site: www.abasc.org.br
Instituição: ABEC
Serviço: atendimento psicológico, encaminhamento para tratamento de
dependência
a química, encaminhamento para emprego, oferecem aula de música, luta,
dança, escola de futebol, (estruturando reforço escolar)
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Rodovia BR116, nº 8.235 Capão da Imbuia - Curitiba.
Fone: (41) 99896-0025

e-mail: secretaria.abec@gmail.com

Instituição: Associação Cultural e Educacional Batista em Afonso Pena ACEBAP
Serviço: Projeto Gol – Escola de Futebol para meninos e meninas todos os
sábados das 9h às 11h30
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- Peti balé – Aulas de balé para meninas de até 14 anos.
- RECRI - Ressocialização Cristã - Atende pessoas em situação de rua.
- Jiu-jitsu –
Endereço: Av Rui Barbosa, 1926 sala 01 São José Dos Pinhais
Bairro: Aristocrata Fone:
E-mail: acebap@hotmail.com
Forma de acesso: Procura espontânea
ABC VIDA – Associação Benificente Curitibana
Serviço: programa aprendizagem profissionalizante
Jovens de 14 a 22 anos de idade de Curitiba e Região Metropolitana. Também
há a modalidade para pessoas com deficiência – neste caso sem idade máxima
para participar do programa.
• Projeto Aprendiz Capaz: 14 a 19 anos
• Projeto Maior Aprendiz: 20 a 24 anos
• Projeto

Aprendiz

Superação:

possibilita

o

primeiro

emprego

para

adolescentes e jovens com deficiência;
Formação do Adolescente para o Mercado de Trabalho em pareceria com a
FAS: forma adolescentes na cultura do mundo do trabalho.
Programa Dignidade
Busca atingir a região metropolitana de Curitiba com ações na área de saúde e
lazer, cultura e esporte para crianças e adolescentes, além do contra-turno
escolar. São 03 projetos neste eixo.
•

Artes Marciais na Vila Zumbi – atende a 50 Crianças e Adolescentes

•

Contra-turno escolar Vila Zumbi (Projeto Educa) – cuida de 40 Crianças

•

Linha para Vida: consultório médico e odontológico móvel – atende a 40
pessoas por mês.

Endereço: Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134 Bacacheri - Curitiba
Fone: (41) 3024-6154 / 3263-3573
E-mail: abcvida@abcvida.org.br
Site: http://abcvida.org.br/
Forma de acesso: Encaminhamento pelo poder público.
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Instituição: Associação Betel de Ação Social - ABAS
Serviço: Oficinas sócio-educativas:
•

Escola de artes – patchwork, Crochê, tricô, pintura em
pano de prato.

•

Escola de Futsal para meninos de 5 a 16 anos.

•

Aula de Pilates, aulas de violão, piano e teclado.

•

Futebol de areia na praça.

•

Atendimento Jurídico, Social e pedagógico.

Endereço: Rua Professor Benedito Conceição, 1321- Capão da Imbuia –
Curitiba.
Fone: 3266-4462 Site: http://ibatistabetel.org/ e-mail: contato@ibatistabetel.org
Instituição: Vida Promoção Social – VPS
Serviço: Projeto Itinerante que leva prevenção às drogas e educação ambiental,
por meio da arte cênica, educação e cultura.
•

13 – 17 anos: esportes (judô, boxê, muay thay, futebol,
skate, dança ritmos); arte e cultura: banda sinfônica,
instrumentos de sopro e percussão, instrumentos de
flauta, coral, dança, teatro, inglês.

•

06 – 12 anos: Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (brinquedoteca, informática para crianças,
leituras, inglês)

•

Adolescentes e adultos – Formação Profissional:
Informática,

culinária,

alfabetização,

escola

de

cabeleireiros.
Endereço: Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 4465 - CIC
Forma de acesso: Procura espontânea para oficinas socioeducativas e serviço
de convivência encaminhado pela FAS.
Fone: (41) 3248-7676
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Instituição: Igreja Batista Bom Retiro - Projeto Sementes
Serviço: o ballet, jiu-jitsu, música, aulas de inglês e LIBRAS. Algumas dessas
modalidades também estão disponíveis para adolescentes e adultos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Av. Des. Hugo Simas, 1772 – Bom Retiro
Fone: (41) 3077-7749 (41) 99505-7594
E-mail: projetosemente@ibbr.org.br
Site: (http://www.ibbr.org.br/site/participe-da-ibbr/projeto-semente/)
Instituição: Graceworks – Projetos Novos Sonhos.
Serviço: Ballet para meninas de 03 a 15 anos.
Forma de acesso: busca espontânea e para as bases da PMC, as matriculas
são realizadas todas as última sexta-feira do mês: CIC; Neolville, Uberaba, Bairro
Alto, Parolin;
Endereço: Santo Amaro, 119 – Água Verde – Curitiba (Núcleo de excelência)
Fone: (41) 99241-4685 e-mail:allanpla@yahoo.com.br
Instituição: Jovens com uma missão – JOCUM – Projeto Esperança
Serviço: Aulas de Inglês para adolescentes (parceria com o Colégio Bom
Jesus), futebol para adolescentes (meninos) e aulas de costura.
Forma de acesso: Procura espontânea.
Endereço: R. Cap. Leônidas Marques, 3649 Uberaba, Curitiba – PR
E-mail: projetoesperanca@jocumcuritiba.org.br Telefone: (41) 3069-6131
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TELA 6:

ACOLHIMENTO- CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Defendei o pobre e o órfão;
fazei justiça ao aflito e necessitado.
Salmos 82:3

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do CBF e Biblia

Instituição: ACRIDAS – Associação Cristã de Assistência Social
Serviço: acolhimento nas modalidades: casa lar e berçário para crianças e
adolescentes vítimas de violência doméstica velando pela proteção
integral de seus direitos e criando condições para que voltem a
conviver em família (origem, ampliada ou adotiva).
Forma de acesso:
Endereço: Rua Eduardo Geronasso, 1782 – Bacacheri - Curitiba
Contato: (41) 3523-5610 http://www.acridas.org/acolhimento-seguro.html
Instituição: Chácara Meninos de 4 Pinheiros
Serviço: assistência e educação integral às crianças e adolescentes em
situação de risco e vulnerabilidade social, principalmente as que vivem nas ruas
de Curitiba e Região metropolitana. O atendimento se dá em sistema de Abrigo
em uma Chácara de 11 alqueires, localizada em Mandirituba, região
metropolitana de Curitiba, em 02 casas-lares, com capacidade total para 40
crianças e adolescentes do sexo masculino, com idade entre 06 a 18 anos.
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Endereço: Escritório Central - Rua Voluntários da Pátria Nº475 – Sala 604 Centro
Instituição: LBE – Lar Batista Esperança
Serviço: Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
Endereço: Rua Tenente-Coronel Manoel Miguel Ribeiro, 233 - Bom Retiro,
Curitiba - PR, 80520-090
Fone: (41) 3016-7751 - (41) 3077-7989 E-mail: lbe@lbe.org.br
Forma de acesso: Encaminhamento pela rede socioassistencial.
Instituição: Lar Hermínia Scheleder (LHS)
Serviço: Acolhimento institucional de crianças e adolescentes vítimas de
violência.
Endereço: Rua Coimbra, 492 – Parque Santa Terezinha – Colombo – PR
Fone: 41 3562-7498 | 41 99202-8236
E-mail: coordenacaolhs@acpcuritiba.org.br
Forma de acesso: Encaminhamento pela rede socioassistencial.
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TELA7:

FAMILIAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE
..."Estive doente e me visitastes". Mateus 25:36

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (CFB
art.196)
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do CFB e Biblia

Instituição: Associação Paranaense de Apoio à criança com Neoplasia.
Serviço: acolhemos os pacientes que estão em tratamento. Crianças,
adolescentes e seus familiares ficam hospedados sem custo nenhum, por
período indeterminado. Na Casa de Apoio recebem alimentação, produtos de
higiene pessoal, vestuário, transporte e tudo que for necessário para otimizar o
processo de tratamento.
Forma de acesso: Procura espontânea
Rua: Oscar Schrappe Senior, 250 - Capão da Imbuia, Curitiba - PR, 82810-690
Fone: (41) 3024 7475

E-mail: apacn@apacn.org.br

Instituição: Associação Comunitária Evangélica Canaã
Serviço: Oferece remédios gratuitos.
Forma de acesso: Busca espontânea.
Endereço: R. do Rosário, 180 - Centro, Curitiba - PR, 80020-110
Telefone: (41) 3322-3433
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TELA 8:

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o
criou;homem e mulher os criou.
(Gênesis 1.27)

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e
religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades
para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (Lei
11.340/2006)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir da Lei 11.340/2006 e Biblia

Delegacia da Mulher de Curitiba

3219-8600

Disque Denúncia contra a mulher: 180
Guarda Municipal de Curitiba – Maria da Penha: 153
Disque denúncia: 181; Polícia Militar: 190; Polícia Civil: 197;
Instituição: Associação Beneficente Encontro com Deus.
Serviço: Acolhimento a mulheres e mães com crianças em situação de violência
Doméstica.
Endereço: R. Luiz França, 897 - Cajuru, Curitiba - PR,
Fone: 41 3267-1110
Forma de acesso: Central de vagas 156
Instituição: Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de
Violência
Serviço: Espaço para mulheres em situação de violência, onde recebem
acompanhamento jurídico, psicológico e social. São encaminhadas para
serviços médicos e ou casas-abrigo.
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Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: R. do Rosário, 144 - Centro, Curitiba - PR, 13484-015
Telefone: (41) 3338-1832
Instituição: Casa da Mulher Brasileira
Serviço: Concentra no mesmo local serviço de acolhimento e apoio psicossocial
(assistentes sociais e psicólogas), a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública,
o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, o Ministério Público, a Patrulha
Maria da Penha, programas voltados à autonomia econômica das mulheres e
brinquedoteca.
A CMB presta atendimento às mulheres residentes em Curitiba.
Forma de acesso: Procura espontânea.
Endereço: Av. Paraná, 870 Cabral – Curitiba – Paraná.
Telefone: (41) 3221-2701
E-mail: cmb@cmb.curitiba.pr.gov.br
Instituição: Associação Beneficente Educacional Cajuru - ABEC
Serviço: oferecem aula de música, luta, dança, escola de futebol, (estruturando
reforço escolar). Atendimento psicológico, encaminhamento para tratamento de
dependência química, encaminhamento para emprego.
Endereço: José Rissato, 93 – Cajuru – Curitiba –
Fone: 3267-2937
E-mail: igrejabatistacajuru@terra.com.br
Forma de acesso: Procura espontânea
Instituição: Associação Batista de Ação Social de Curitiba
Serviço: GAP – Grupo de Apoio Psicoterapeutico – Atendimento gratuito a todas
as faixas etárias em situação de vulnerabilidade social. A pessoa entra em
contato por telefone e fica na fila de espera, a assistente social retornará para
fazer uma triagem e encaminhar para psicóloga de acordo com as
disponibilidades e perfis.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Bento Viana, 1200
Contatos:3091-4354/ 3091-4491
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E-mail: abasc@abasc.org.br
TELA 9:

IDOSOS
Ensina-nos a contar os nossos dias
para que o nosso coração alcance sabedoria.
(Salmos 90:12)
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade. (Estatuto do Idoso Art. 2o )
Elaborado pela pesquisadora a partir do Estatuto do Idoso e da Biblia

Disque Idoso Paraná – 0800-41-0001
Instituição: ABC VIDA – Associação Benificente Curitibana
Serviço: Oficinas socioeducativas Programa qualidade de vida para a melhor
idade.
Busca incluir o idoso e mulheres em atividades de grupos de convivência,
discussão de direitos e atividades de inclusão produtiva no viés da solidariedade.
Estas ações elevam sua auto- estima e melhoram o seu estado emocional,
dentre outros pontos fortes de sua atuação.
•

Enxoval Solidário: oficina de produção de kit de recém-nascido.

•

Oficina de Crochê e Tricô: semelhante ao Enxoval Solidário, porém com
outro tipo de oficina, teve em média a participação de 10 pessoas entre
idosas e mulheres.

•

Oficina de Artesanato: Ainda dentro da mesma ênfase de grupo de
convivência, destina sua produção para uso próprio.

•

Coral, Recreação: Inclusão digital: Oficina de redes sociais e internet.
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•

Amor em Linha: fornece o aprendizado de artesanato que é
comercializado com venda revertida para a ABC Vida.

•

Corte e costura: curso de corte e costura para todas as faixas etárias.

Forma de acesso: Procura espontânea.
Endereço: Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134 Bacacheri - Curitiba
Fone: (41) 3024-6154 / 3263-3573
E-mail: abcvida@abcvida.org.br
Site: http://abcvida.org.br/
Instituição: Ação Social do Paraná – Asilo São Vicente.
Serviço: Acolhimento de longa permanência para pessoa idosa, do sexo
feminino: assistência médica, odontológica, psicológica e nutricional, fisioterapia,
atividades de lazer e diversas oficinas de estimulação motora e cognitiva como
artesanato, consciência corporal, alfabetização, além de festas e passeios.
Centro Dia: Para homens e mulheres, que convivem e residem com a família.
Este programa oferece atendimento diário à pessoa idosa, estimulando o
convívio social, o vínculo familiar e o bem-estar psicofísico do participante. São
desenvolvidas atividades ocupacionais, culturais, físicas e de lazer, como
contação de histórias, cuidados pessoais, dança de salão, momentos de oração
e oficinas de beleza, movimento, desenho e pintura, recorte e colagem, memória
escrita e oral, recreação com educação física e jogos. O espaço funciona de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.
Forma de acesso: Central de vagas 156
Endereço: Rua São Vicente, 100 – Juvevê - Telefone: (41) 3313-5353
Site: www.asilosaovicente.org.br
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TELA10:

MIGRANTES
..."Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dandolhe pão e roupa." Deuteronômio 10:18

Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são
assegurados: I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e
econômicos; II - direito à liberdade de circulação em território nacional;
(LEI Nº 13.445/2017 Art. 4º )

Elaborado pela pesquisadora a partir da LEI Nº 13.445/2017 e da Biblia

Instituição: Centro de Apoio ao Estrangeiro no Brasil e no Exterior - CAEBE
Serviço: 1º Programa de Pré – Recepção (PPR) – mais especificamente no caso
de venezuelanos -, é denotado pré-requisitos. Tendo em vista que o Programa
de Interiorização para Venezuelanos (PIV) exige de entidades que desejam
receber os migrantes um local de abrigo e contato prévio para registro trabalhista
em CLT, esta primeira etapa visa estabelecer, através de parcerias e trabalho
em rede, uma Casa de Passagem, e um emprego, em CLT, estabelecido para o
migrante venezuelano que forem residir em Curitiba – trata-se de uma etapa que
antecede a vinda dos venezuelanos à capital. 2º ETAPA O Programa de Inserção
Social (PIS) visa integrar o migrante através dos eixos de educação, finanças,
cultura, Saúde e linguística, sem que este perca seus aspectos culturais. 3º
ETAPA O Programa de Acompanhamento Integral (PAI), visa acompanhar as
famílias cadastradas no CAEBE, buscando trazer soluções para suas
necessidades sociais, linguísticas e espirituais.
Forma de acesso: Procura espontânea.
Endereço: Rua Ozório Duque Estrada, 700, Jardim Social, Curitiba/PR
Telefone: (41)3434 4573/ (41)99679 8659/ (41)99958 9582
email: etniasnobrasil@gmail.com

18

Instituição: Centro de Acolhida a Refugiados - Cáritas Brasileira Regional do
Brasil.
Endereço: Rua Paula Gomes, 703 São Francisco, Curitiba/PR, 80510-070- 08h
as 17h30.
Serviço: Acolhimento e atendimento a refugiados.
Forma de acesso: Procura espontânea.
Telefone: 41-3224-4031
Instituição: Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do
Paraná – CEIM
Endereço: Rua Desembargador Westphalen, 15 – 13º andar Edifício Dante
Alighieri –
Instituição Centro Curitiba/PR Contato: (41) 3224-1979 ceim@seju.pr.gov.br
Horário de Atendimento: 8h30 às 17h30.
Instituição: Casla Latino-Americana-apoio jurídico através da atuação de
advogados voluntários.
Endereço: R. João Manoel, 140 - São Francisco, Curitiba - PR, Fone:3013-7570
Instituição: Pastoral Do Migrante.
Endereço: Av. Manoel Ribas, 6252 - Santa Felicidade, Curitiba
Telefone: (41) 3272-0466
Instituição: Casa dos Pobres São João Batista
Serviço: atende gratuitamente à população migrante e carente do Paraná e de
outras regiões do País, que vem a Curitiba para tratamento médico
especializado. A entidade tem capacidade para atender diariamente até 150
pessoas, com cinco refeições diárias. Crianças e doentes em estado mais grave
são acompanhados por um familiar
Forma de Acesso: Procura espontânea
Endereço: Piquiri, 326 - Rebouças, Curitiba
Contatos: 41 3026-0027
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TELA11:

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
“Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este
ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus:
Nem ele pecou nem seus pais; mas foi para que nele se
manifestem as obras de Deus.” João 9:2-3:

“Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.” (Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015)
Elaborado pela pesquisadora a partir da lei 13.146 e da Biblia

Instituição: Instituto Paranaense de Cegos
Serviço: Acolhimento instituicional para pessoa com deficiencia visual
Forma de acesso: Central de vagas 156.
Endereço: Visconde de Guarapuava
Contatos: 3342-6690
Instituição: Associação Batista de Ação Social de Curitiba – Mais que energia.
Serviço: Curso de informática para pessoas com deficiência.
Forma de acesso: Busca espontânea.
Endereço: Bento Viana, 1200
Contatos:3091-4354/3091-4356
Email: abasc@abasc.org.br
Site: www.abasc.org.br
Instituição: Associação Batista de Ação Social de Curitiba – Mais que energia.
Serviço: Curso de informática para pessoas com deficiência.
Forma de acesso: Busca espontânea.
Endereço: Bento Viana, 1200
Contatos:3091-4356
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TELA 12:

PESSOAS DESEMPREGADAS
E a todo o homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu
poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu
trabalho, isto é dom de Deus. (Eclesiastes 5.19)

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; CBF

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do CFB e Biblia

Instituição: Instituto Alameda – Projeto Mão Amiga
Serviço: Tem por objetivo auxiliar profissionais em transição de carreira ou que
estão planejando mudar de empresa. São realizadas reuniões, palestras e
workshops sobre assuntos que ajudem o profissional a enfrentar o período de
desemprego, a fazer o seu balanço de competências, redigir um VC, como
buscar as empresas alvo, Networking, como preparar-se para entrevistas, entre
outras ações.
Alameda Princesa Isabel – Instituto Alameda
Forma de Acesso: Busca espontânea
Endereço: Alameda Princesa Izabel, 2511 - Bigorrilho, Curitiba – PR
Fone: (41) 9602-1348
E-mail: instituto@alameda.org.br
Instituição: Associação Batista de Ação Social de Curitiba – Projeto Videira e
Gerando Valores.
Serviço: Encaminhamento de currículos para oportunidades de emprego
(Videira). Ofertas de cursos profissionalizantes: auxiliar de panificação,
manutenção predial, auxiliar de cozinha, informática.
Forma de acesso: Busca espontânea
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Endereço: Bento Viana, 1200
Contatos:3091-4354/3091-4356
E-mail: abasc@abasc.org.br
Site: www.abasc.org.br
Instituição: Irmandade Betânia - Centro de Capacitação em Hotelaria –
Serviço: curso básico em hotelaria para pessoas que necessitam de um acesso
a este mercado de trabalho. O curso é composto por 40 horas de aulas teóricas
e possibilidade de estágio nas unidades de hospedagem da instituição. A
certificação é realizada pela Prefeitura de Colombo.
Forma de acesso: busca espontânea.
Endereço: Av. Monteiro Tourinho, 1335 - Atuba – Curitiba – PR.
Fone: (41) 2118-7900.
TELA 13:

PESSOA EM SITUAÇÃO DE DROGADIÇÃO
Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destesme de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me;
Mateus 25:35b

Reconhecer que a assistência, a prevenção, o cuidado, o
tratamento, o acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a reinserção
social e outros serviços e ações na área do uso, do uso indevido e
da dependência de drogas lícitas e ilícitas precisam alcançar a
população brasileira, especialmente sua parcela mais vulnerável.
(DECRETO Nº 9.761, DE 11 DE ABRIL DE 2019 Artigo 2.18)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Decreto 9.761 e Biblia

Instituição: ABASC – Cristolândia Paraná.
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
e feminino com idade entre 18 e 59 anos que se encontram em situação de rua.
Forma de acesso: Busca espontânea
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Endereço: Isaac Guelman, 4043 - Portão
Contato: 3091-4356

Instituição: Associação Comunidade Terapêutica Vitória
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
com idade entre 18 e 59 anos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Rua Benjamin Constant Teixeira, 1153 - Centro

Bocaiúva do Sul -

PR
Contato: (41) 3658-2217 - 3658-1059 - 99643-2828
E-mail: ctvitoria@ctvitoria.org
http://ctvitoria.org/

Instituição: Casa de Apoio Belém Comunidade Terapêutica
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
com idade entre 18 e 59 anos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Rua Frederico Hain, nº 52

Pilarzinho

Contatos: (41) 3235-4052- (41) 98700-6827
E-mail: adm@casadeapoiobelem.org.br
Site: http://www.casadeapoiobelem.org.br

Instituição: CRAVI - Casa de Recuperação Água da Vida
Serviço: é uma entidade de direito privado, de caráter filantrópico, que trabalha
na área de orientação, prevenção e recuperação de pessoas com transtornos
decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas desde 1997, para
homens e mulheres.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: R Guilherme Chiarotti, 87 - Santa Cândida - Curitiba, PR
Contatos: (41) 3356-6100, (41) 3022-6230, (41) 3027-6610
E-mail: cravi@cravi.org.br
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Instituição: CRENVI - Casa de Recuperação Nova Vida
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
com idade entre 18 e 59 anos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço:

Rua

Amazonas

Contatos: (41) 3264-4075

de

Souza

Azevedo,

508

-

Bacacheri

(41) 9 9219-5470

E-mail: contato@crenvi.org

Instituição: Instituto Cargolift - Projeto Ceifar
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
com idade entre 18 e 59 anos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Rua Manif Julio, 445 - Vila São Luiz - Campo Largo - PR
Contato: (41) 3555-2773 - 3555-1254 - 98805-8568 –
Site: www.cargolift.com.br/instituto-cargolift/projeto-ceifar

Instituição: Instituto Gratidão
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
com idade entre 18 e 59 anos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Estrada Nova Tirol, 2490 Capoeira dos Dinos Piraquara - PR,
Contato:(41) 3601-017 - 99167-7776/99241-4685
E-mail: emersongratidao@gmail.com
institutogratidao@gmail.com
Site: https://www.institutogratidao.org

Instituição: Instituto Ponte Comunidade Terapêutica
Serviço: Tratamento para dependentes químicos, indivíduos do sexo masculino
com idade entre 18 e 59 anos.
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Rua João Fraga Neto 2981 Guatupê – São José dos Pinhais
Contatos: 41-3383-9836
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E-mail: www.projetoponte.com.br

Instituição: Precavida
Serviço: entidade de direito privado, de caráter filantrópico, que realiza trabalhos
voltados a orientação, prevenção, acolhimento e recuperação a pessoas com
transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas (álcool e
drogas) indivíduos do sexo masculino com idade entre 18 e 59 anos, com
atendimento em Comunidade Terapêutica
Forma de acesso: Busca espontânea
Endereço: Rua Sant’ana, 412 Bairro: Jardim Botânico
Contato: (41) 3262-0143 ou 98445-0039
E-mail: precavvida@gmail.com
Site: http://precavvida.org/

TELA 14:

PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de
beber; era estrangeiro, e hospedastes-me;Estava nu, e vestistes-me
Mateus 25:35,36a
São princípios da Política Nacional para a População em Situação
de Rua, além da igualdade e equidade:
I - respeito à dignidade da pessoa humana; II - direito à
convivência familiar e comunitária; III - valorização e respeito à
vida e à cidadania; IV - atendimento humanizado e universalizado;
e V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça,
idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com
atenção especial às pessoas com deficiência. DECRETO Nº 7.053 DE
23 DE DEZEMBRO DE 2009. Art. 5o

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Decreto 7.053 e Biblia
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Resgate social - Ligue para a Central 156
Horário: segunda-feira a domingo, 24 horas (sem interrupção)
Email: centralresgate@fas.curitiba.pr.gov.br
Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 792 - Centro
Telefone: (41) 3310-7500

TELA:15
O QUE É CENTRO POP?
“ é um espaço de referência para o convívio social e o desenvolvimento de
relações de solidariedade, afetividade e respeito. Funciona como ponto de apoio
para guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação (café da manhã, almoço e
lanche) e provisão de documentação, além de informar, orientar sobre os direitos
e o acesso a benefícios Socioassistencias.”

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir da Tipificação Nacional e Biblia

Bairro: Centro
Centro POP João Dorvalino Borba
Av. Visconde de Guarapuava, 2674 - Centro - Fones: (41) 3232-9280 / (41)
3224-1784
Centro POP Matriz
Rua Francisco Torres, 594 - Centro - Fone: (41) 3362-3408 / (41) 3362-6652
Centro POP Rebouças
Rua Rockefeller, 1177 - Rebouças - Fone: (41) 3213-1381 / (41) 3213-1342
Centro Plínio Tourinho
Rua Engenheiro Rebouças, 845 - Praça Plínio Tourinho - Jardim Botânico
- Fone: (41) 3218-5436 / (41) 3363-1634
Bairro: Sítio Cercado
Centro POP Bairro Novo
Rua David Tows, 2604 - Sítio Cercado - Fones: 3348-3221 / 3564- 0579
Bairro: Boqueirão
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Centro POP Boqueirão
Rua Anne Frank, 3272 - Boqueirão - Fone: (41) 3277-1784 / (41) 3278-5214
Espera-se com este guia ajudar não apenas o serviço que pode ser
efetivado pela Capelania Social, mas pela própria Instituição, no sentido de ela
tomar conhecimento acerca de outras associações e os serviços ofertados. Isso
com certeza, facilitará o trânsito do público-alvo, como também da própria
instituição diante de ações e serviços que não são contemplados por ela e que
podem ser alvos de encaminhamento.

“Porque dele e por ele, e para ele, são
todas as coisas; glória, pois, a ele
eternamente. Amém.” (Romanos 11:36)
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