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PROMESSAS DE DEUS
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E 2022? Como será?

Começamos as atividades com muita 
cautela...novos surtos... muito contágio... 
retorno de algumas restrições... 
apresentação da carteira de vacinação para 
acesso a lugares...

Como usar a resistência adquirida pelas 
perdas e frustrações?! Controlando a 
mente e todos os pensamentos negativos; 
construindo pontes entre as pessoas; 
derrubando muros que nos separam 
emocionalmente de Deus e do próximo.

Ajude a criar pontes e derrubar muros! Faça 
de 2022 um ano de ação! Seja paciente... 
seja alegre... tenha perseverança!

2021... ano sequencial a uma grande 
pandemia mundial... ano permeado de 
incertezas e instabilidades em todas as 
áreas... ano atingido fortemente na área 
financeira.

2021... o ano que ainda precisou e exigiu 
muitos cuidados. O retorno gradativo 
presencial de muitas atividades, um novo 
lockdown de quase 10 dias em março e o 
receio de um novo agravamento ou nova fase 
epidêmica fizeram com que aprendêssemos 
a trabalhar com criatividade e resiliência. 

Planejamentos a curto e médio prazo deram 
mais segurança às programações e geraram 
menos instabilidade financeira.

2021 foi um ano em que ainda contamos com 
uma maior contribuição em doações para 
assim honrar com nossos compromissos.

Muito se falou em resiliência, flexibilidade, 
recomeço e comprometimento. Muito 
se usou de paciência, respeito, empatia 
e perdão. Muito se treinou de feedback, 
meta, incentivo e comunicação assertiva. 
Muito se aprendeu de humildade, respeito 
às diferenças, unidade e mediação de 
conflitos.

Hoje somos diferentes... somos produto de 
todas as situações e aprendizagens vividas 
nos anos de 2020 e 2021... somos melhores 
e vencedores!

A esperança foi reforçada pela possibilidade 
de reencontros presenciais e convivências 
sociais proporcionadas pelas festas de final 
de ano e das férias escolares. Reavivou-
se o ânimo e o convívio foi reforçado pelo 
prazer de estarmos na companhia de outras 
pessoas e familiares queridos.

Carta da Presidência

DENISE TERESA CARON LOPES
PRESIDENTE DA IRMANDADE BETÂNIA
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SERVIR PESSOAS, TRANSFORMAR HISTÓRIAS

Fundada em 1980 em Curitiba, a 
Irmandade Betânia é uma associação 
cristã e filantrópica, que por meio de 
ações educacionais e sociais promove 
o desenvolvimento integral e oportuniza 
uma vida digna a crianças, jovens, adultos 
e idosos.

A história iniciou na década de 1930, 
quando por meio de um pedido de colonos 
alemães que moravam no Brasil, a missão 
localizada em Marburgo (Alemanha) enviou 

Servir ao homem integral, movidos 
pelo amor de Deus.

MISSÃO

Quem Somos

missionários para o Paraná com o objetivo 
de ajudar nas áreas de enfermagem, 
educação e apoio espiritual. 

A 2ª Guerra Mundial trouxe novas deman-
das a esses missionários, que passaram a aju-
dar e servir também a população brasileira, 
comunidades mais vulneráveis e indígenas 
no interior do Estado. Décadas de serviço 
ao próximo fizeram com que nossa missão 
se concretizasse na prática do amor para os 
que mais precisam, até os dias de hoje!

Ser uma instituição de excelência em 
Diaconia*.

VISÃO

*DIACONIA
Termo grego traduzido na Bíblia como 

“SERVIR”;

É realizada com palavras e ações;

Tem foco no ser humano;

Leva em consideração as necessidades 
específicas de cada um;

Contextualiza a realidade;

É servir;

É o amor em ação.

66
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Pessoas comprometidas com a missão e com 
um estilo de vida de diaconia (servir) formam o 
corpo associativo da Irmandade Betânia

FRENTES DE ATUAÇÃO
As ações acontecem em 5 Unidades e em 9 
projetos , por meio de 5 frentes de atuação: 
Educação Básica, Envolvimento com a 
Comunidade, Capacitação e Desenvolvimento, 
Hospitalidade e Orientação Cristã.

Saiba mais sobre nós:
www.irmandadebetania.org.br/quem-somos

ORGANOGRAMA

OS ASSOCIADOS
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A pandemia Covid-19 abalou o mundo 
todo. 2020 foi um ano que marcou 
negativamente a história. Mas 2021 
também não foi fácil. Muitos impactos 
ainda reverberaram ao longo do ano. 

A alta crise de saúde fez com que no início 
de 2021 muitas restrições ainda estivessem 
vigentes como lockdown, ensino remoto, 
crise de oxigênio no Norte do País, chegada 
e implantação das vacinas, crise econômica 
e muita instabilidade acerca do futuro.

2021 foi considerado o ano mais crítico da 
doença no Brasil e terminou em dezembro 
com o total de 619.109 mortes por Covid, 
registradas desde o início da pandemia 
(segundo o portal G1).

A Irmandade Betânia cumpriu as 
orientações governamentais, manteve 
alguns projetos em pausa, outros se 
readequaram. Suas unidades também 
seguiram todos os protocolos sanitários 
para poder atender aos diversos públicos.

A parte fi nanceira, ainda muito incerta, 
fez com que a instituição continuasse 
buscando suporte para a sustentabilidade 
das atividades com parceiros nacionais e 
internacionais. Mas a missão não parou; 
continuou a servir ao próximo com todo 
amor e dedicação, conforme relatado nas 
próximas páginas.

Pandemia
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Frentes de Atuação

ENVOLVIMENTO COM

A COMUNIDADE

CAPACITAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

EDUCAÇÃO BÁSICA

HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO CRISTÃ
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A Educação

Os desafi os da educação, que começaram 
em 2020, ainda permearam 2021. As 
reformulações dos espaços, protocolos de 
biossegurança, normativas governamentais, 
ensino híbrido, novas formas de contato 
com pais, entre outros, fi zeram parte das 
nossas três unidades educacionais.

Com um lockdown em março, mas com as 
readequações necessárias a partir de maio 
e seguindo a Resolução SESA Nº 860/2021, 
o ensino presencial foi priorizado. Assim, 
por meio de escalonamento as crianças 
retornaram às salas de aula.

As equipes mantiveram seus olhares nos 
alunos, concomitantemente na metodolo-
gia de ensino, que visa o protagonismo da 
criança, sua autonomia e espaços respeita-
dos, fortalecimento de vínculo com famílias 
e impacto social.
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Escola Aldeia Betânia

A Escola Aldeia Betânia foi criada em 1986 
e desde então tem como missão levar  para 
crianças de 2 a 11 anos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental I da região Atuba 
em Curitiba, uma educação de qualidade, 
que visa o protagonismo pessoal e atuação 
cidadã consciente; seja de forma digital 
ou presencial. A Escola é também uma 
das unidades geradoras de recursos da 
Irmandade Betânia.

Em 2021, o grande desafi o ao iniciar o ano 
letivo foi adaptar a rotina educacional para 
atender os alunos divididos em dois grupos: 
virtual e presencial com escalonamento 
semanal.

O ensino remoto foi realizado pela 
plataforma Google Classroom, com a 
postagem de vídeos, atividades, encontros 
online durante quatro dias da semana entre 
alunos e professores, além das aulas online 
semanais de reforço de aprendizagem.

A adaptação dos alunos no retorno às aulas 
presenciais também foi trabalhada a fi m de 
que acontecesse de uma maneira tranquila 
e prazerosa. Foram elaboradas e ofertadas 
às famílias atividades complementares de 
acordo com as necessidades dos alunos. 
Os laços de afetividade e de comunicação 
entre família e Escola foram reforçados por 
encontros no formato online e presencial.

“Desde os dois anos, minha fi lha Beatriz ingressou 
nesta instituição de ensino. Comunicativa, alegre, 
amorosa e muito envolvida com as atividades 
escolares!  AMOR, AMIZADE, SOLIDARIEDADE, 
FÉ... Bases para a construção de seu caráter e 
personalidade, foram sendo edifi cados, tijolinho 
por tijolinho, família e escola! Faltam palavras 
para agradecer, tamanha dedicação de todos, que 
de alguma forma, contribuíram para esse LINDO 
aprendizado da Beatriz.”

Danielle Guimarães, mãe da aluna Beatriz.

470 alunos
atendidos

39 alunos
com gratuidade de estudo

63 alunos
de inclusão
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Em 1997 o Centro de Educação e Inclusão 
Social Betânia, mais conhecido como CEISB, 
foi criado com o objetivo de oferecer 
uma educação inclusiva e de qualidade, 
alicerçada nos valores cristãos e respeito ao 
próximo proporcionando o desenvolvimento 
integral da criança, que está em situação de 
vulnerabilidade social.

Em 2021, com a pandemia, os alunos foram 
atendidos em sistema híbrido, de forma pres-
encial e remota, mas com escalonamento. 
Já no fi nal de outubro, com a vacinação da 
equipe em andamento, todas as crianças pu-
deram retornar às aulas presenciais. Porém, 
algumas famílias optaram pelo ensino remo-
to e assim permaneceram tendo acesso aos 
vídeos diários preparados pela equipe para 
trabalhar com as crianças.

As atividades da unidade tiveram que 
ser adaptadas, desde reuniões com pais, 
orientações sobre ensino remoto, momentos 
de brincadeiras e jogos, leituras, eventos 
comemorativos e de interação, entre outros. 

O CEISB, preocupado com o aprendizado 
das crianças, entregou: kits com material 
pedagógico para que as crianças pudessem 
realizar as atividades propostas de forma 
remota, cestas básicas e hortaliças às famílias 
mais vulneráveis; além de manter ao longo do 
ano acompanhamento pedagógico e pastoral.

“Gostaria imensamente de agradecer o carinho e 
dedicação de todos da instituição com os nossos 
pequenos. Realmente me sentia segura em deixá-lo 
todos os dias nesta instituição tão querida. Também 
queria dizer que ele aprendeu muitas coisas, e ele 
até me cobrava caso não fosse para o CEISB, pois 
gostava demais! Muito obrigado por tudo que 
fi zeram por nós, que Deus Continue abençoando a 
todos vocês!”

Fernanda de Souza Basílio, mãe de Nicolas Felipe.

Centro de Educação e
Inclusão Social Betânia

294 alunos
atendidos com gratuidade total de estudos

R$ 990,00
valor de cada bolsa de estudo

1.010 kits
de alimentos básicos não perecíveis e 

hortaliças para as famílias.

Mais de 

100 mil refeições
servidas para as crianças
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Promover a formação plena da criança, 
possibilitando o desenvolvimento de po-
tencialidades que lhe permitam protago-
nizar suas próprias vidas e atuar de maneira 
autônoma, crítica e transformadora sobre a 
comunidade em que estão inseridas. Esse é 
o objetivo da Escola Estância Betânia, fun-
dada em 2019. A Escola, a terceira unidade 
de educação da Irmandade Betânia, oferta 
uma educação de qualidade, em período in-
tegral, para crianças de 2 a 6 anos em vul-
nerabilidade social da região do São Dimas, 
em Colombo (PR). 

Em 2021, a Escola também se viu frente aos 
desafi os da pandemia e buscou as melhores 
maneiras de se adaptar e continuar sua 
atuação social. Durante todo o ano o ensino 
foi híbrido. Mas a partir de setembro 
as aulas deixaram de ser escalonadas 
e passaram a ser presenciais. A Escola 
também mobilizou-se para entregar kits 
com material pedagógico para que as 
crianças pudessem realizar as atividades 
propostas na forma remota.

Foram trabalhados bimestralmente os 
projetos temáticos: Você é especial, A 
criação do mundo, Salve o Planeta, Viajando 
pelo mundo. 

“A Escola Estância Betânia tem papel fundamental 
no desenvolvimento dos nossos fi lhos. A nossa 
família é  muito grata e contente por ter a 
oportunidade de participar desse projeto de 
educação no qual estamos inseridos. O plano 
pedagógico que inclui o ensino da palavra de Deus 
se mostra um diferencial, muito importante para 
todos nó s. També m a busca pela manutenç ã o do 
ví nculo famí lia/escola é  algo totalmente valioso, 
visto que isso fortalece as relaç õ es interpessoais da 
famí lia e dos colaboradores.”

Ana Carolina Rubini, mã e dos alunos Paola e 
Lorenzo.

Escola Estância Betânia

44 alunos
atendidos com gratuidade total de estudos

R$ 1.230,00
valor de cada bolsa de estudo

Mais de 

13.500 refeições
servidas para as crianças
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Os Projetos

A pandemia trouxe muitos desafios. Alguns 
projetos foram adaptados, outros não 
tiveram atividades. Aqui será mostrado um 
resumo de como foi 2021 para os 9 projetos 
da Irmandade Betânia, que atenderam mais 
de 1200 pessoas diretamente.

Para saber mais informações sobre 
objetivos dos projetos, como funcionam, 
entre outras informações, acesse:

www.irmandadebetania.org.br.

PROJETO AÇÃO BETÂNIA

Em 2021, o Ação Betânia começou as 
atividades em setembro com 37 alunos de 
06 a 17 anos residentes da região da Vila 
Zumbi dos Palmares, em Colombo. Foram 
desenvolvidas oficinas de balé, futebol e 
empreendedorismo, mas um curso novo 
surgiu: a oficina de Costura! 

Para a comunidade foram realizados 2 
workshops cujas temáticas foram: Primeiro 
emprego (empregabilidade) e Combate ao 
Trabalho Infantil. 

“Neste ano, tivemos o envolvimento das crianças 
e percebemos uma melhora significativa de 
desenvolvimento motor e social. Mesmo todos 
usando máscaras, vimos no olhar a alegria de 
nossos alunos em participar de cada momento 
depois de tanto tempo isolados em casa”, afirmou a 
coordenadora Devahutti Nascimento.

1414

PROJETO CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS/SÊNIOR

Em 2021, o projeto teve que se adaptar 
às regras que a pandemia impôs. Como as 
participantes são idosas, o cuidado ficou 
ainda maior e preferiram ficar em casa. 
Durante o ano, foram realizadas ações via 
grupo no whatsapp para manter os vínculos 
e uma reunião presencial em setembro.

PROJETO CURSO BÁSICO     
EM HOTELARIA

Devido a pandemia, o projeto não teve 
atividade em 2021. Há uma grande 
expectativa para sua retomada em 2022.
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PROJETO FÓRUM DE 
DESENVOLVIMENTO DO 

TERCEIRO SETOR

Em 2021, o projeto Fórum realizou 
dois eventos online. Um em maio com a 
temática “Mobilização de Recursos: gestão 
e estratégias”, e outro em agosto sobre 
“Comunicação de causas e mobilização de 
recursos”.

As duas edições tiveram a carga horária de 
quatro horas cada, com palestra magna, 
painel e ofi cinas. Todos os preletores foram 
voluntários. O formato online possibilitou 
a participação de preletores de outras 
cidades, com destaque para Fabiana 
Fragiácomo (Instituto Ayrton Senna) e João 
Paulo Vergueiro (Associação Brasileira de 
Captação de Recursos). Este formato virtual 
também possibilitou a ampliação do público 
a nível nacional. 

Com cerca de 900 visualizações nas lives, 
o Fórum trabalhou com temas que foram 
mais votados em uma pesquisa realizada no 
início do ano com participantes da rede do 
terceiro setor de Curitiba e de participantes 
dos fóruns anteriores.  

CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Foram realizados 3 workshops durante 
o ano, com 3 horas de duração e 9 partici-
pantes, entre colaboradores e associados. 
O projeto também trabalhou na aplicação 
da ferramenta na língua alemã, em parceria 
com a empresa Kenkoso. 

Um destaque foi a realização de treinamento 
para a empresa Antera Desenvolvimento, em 
2 grupos de trabalho, com 24 participantes.

PROJETO CLASSE                    
DE BOAS NOVAS

Com a paralisação das atividades, o retorno 
presencial aconteceu em setembro. Foram 
atendidas crianças de 06 a 14 anos que 
moram nas redondezas dos bairros Vila 
Zumbi e Vila Liberdade. As atividades 
desenvolvidas foram contação de histórias, 
músicas, atividades manuais, teatro, 
brincadeiras, gincanas e lanches.

O projeto também esteve acompanhando 
as famílias durante o ano, apoiando-as em 
suas necessidades, com a distribuição de 
cestas básicas, chocolates na Páscoa, livros, 
roupas e alimentos diversos.
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PROJETO EDUCAÇÃO CRISTÃ 

Com algumas atividades presenciais após 
setembro, o projeto “Educação Cristã”, 
realizou 121 aulas ofertadas para 244 
alunos da educação infantil ao 5º ano do 
ensino fundamental em duas escolas de 
Colombo. As aulas foram ministradas 
com músicas, contação de histórias e 
com recursos variados ,como: fantoches, 
cartazes, maquetes e outros.

PROJETO CAPELANIA

A retomada das atividades presenciais 
nas unidades, facilitadas pela vacinação, 
reativaram as Capelanias presenciais 
de forma geral na instituição e também 
as visitas às famílias em seus domicílios, 
seguindo os protocolos sanitários. Foram 
484 benefi ciários que usufruíram de 1.356 
atendimentos ao longo do ano com apoio 
espiritual. 

PROJETO SUSTENTABILIDADE: 
UMA JORNADA ATÉ 2030

2020 e 2021 foram anos atípicos devido à 
COVID19 que impôs desafi os e limitações 
que prejudicaram a operacionalização com 
o impedimento de atividades presenciais. O 
projeto sofreu restrições, mas manteve vivo 
o compromisso com o Desenvolvimento 
Sustentável propondo e desenvolvendo 
ações em prol das pessoas e do planeta 
por meio de parcerias para promover 
paz e prosperidade. Todas as atividades 
são embasadas nos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O projeto continuou a promoção das 
campanhas de coletas e remessas de 
esponjas (Esponjinhas Amigas) e óleo de 
cozinha (Reciclaóleo). Foram arrecadadas e 
enviadas à reciclagem 1600 esponjas e 510 
litros de óleo. 

Foi  fi rmada uma parceria com o Consel-
ho Paranaense de Cidadania Empresarial 
(CPCE/FIEP) e Fundação de Asseio e Con-
servação do Paraná (FACOP) para divul-
gação da campanha e coleta de esponjas. 

Pelas mídias sociais foram realizadas cam-
panhas de conscientização ao consumo 
consciente, atingindo o público interno e ex-
terno. Com o título “FAÇA DIFERENTE” in-
centivamos a cultura do não ao desperdício.
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As unidades hoteleiras possuem em seu 
DNA a missão da Irmandade Betânia: servir 
pessoas! Com um serviço de qualidade, 
seja por meio de hospedagens ou eventos, 
promovem as ações sociais sendo unidades 
geradoras de recursos. 

Em 2021, ainda sofrendo os impactos das 
restrições da pandemia, tanto o Hotel Estân-
cia Betânia  quanto a Pousada Betânia cum-
priram os protocolos sanitários em todas 
as áreas, desde o comercial, atendimento, 
limpeza e higienização, principalmente nos 
setores de Recepção, Governadoria e A&B.

A Hotelaria

19.575
pessoas utilizaram os serviços de 

hospedagem e eventos em nossas unidades
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Desenvolvimento Sustentável

Mesmo com a pandemia e todos os 
impactos que ela trouxe, a Irmandade 
Betânia continuou em 2021 atuando em 
prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e das metas do Pacto 
Global.  

O trabalho alcança tanto público interno 
quanto o externo, utilizando-se dos mais 
diversos canais de comunicação.

ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA

Contribui com a geração de 
renda mensal para os seus 190 
colaboradores e com a redução 
da pobreza, garantindo para 377 
crianças gratuidade de ensino.

FOME ZERO E AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL

Promove segurança alimentar das 
crianças dos seus projetos sociais 

com quatro refeições diárias, 
com cardápios nutritivos, alguns 

alimentos cultivados em horta na 
própria sede.

SAÚDE E BEM-ESTAR 

Pratica segurança nutricional 
e cultiva ambiente profi ssional 
saudável. Promove atividades 
para idosos objetivando o 
fortalecimento físico, da 
memória e dos vínculos sociais.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Mantém 3 escolas, 
pedagogicamente efi cientes, 

que primam pelo contato com 
a natureza e pela formação 

continuada dos seus profi ssionais.

IGUALDADE DE GÊNERO

Valoriza o profissional do 
gênero feminino, sendo 
que 88% do quadro de 
colaboradores são mulheres.

ÁGUA POTÁVEL  E 
SANEAMENTO

Realiza ações de uso consciente 
da água, formando uma geração 

de cuidadores da água e 
democratizando informações em 

apoio às campanhas existentes.

No Prêmio SESI ODS 2021 dois projetos 
foram inscritos e receberam o Selo SESI ODS 
em reconhecimento à mobilização em prol 
do Desenvolvimento Sustentável: “Escola 
Estância Betânia” e “Projeto Fórum de 
Desenvolvimento do Terceiro Setor”. 

Confi ra a atuação da IEB em prol dos                 
17 ODS:
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ENERGIA LIMPA E 
ACESSÍVEL

Promove o consumo consciente de 
todas as suas formas e implantou 
recentemente um Programa de 
Efi ciência Energética, contribuindo 
assim com a geração de energia 
limpa e renovável.

TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 

ECONÔMICO 

Promove o autoconhecimento 
e a capacitação continuada 

para os colaboradores. Oferta 
o Curso Básico em Hotelaria 

para pessoas que necessitam de 
acesso ao mercado de trabalho.

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

Busca reduzir custos, aumentar 
a produtividade e garantir a 
perenidade da instituição.

REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 

Promove os direitos humanos 
na educação e no trabalho, 

gerando oportunidades 
e formando para o futuro 
cidadãos comprometidos                                          

com a construção de            
sociedades pacífi cas.

AÇÃO CONTRA A 
MUDANÇA GLOBAL DO 
CLIMA

Informa e forma seus públicos 
quanto aos impactos das mudanças 
climáticas e inclui no planejamento 
pedagógico das unidades de ensino 
os ODS e a Agenda 2030.

VIDA NA ÁGUA

Através da campanha 
Reciclaóleo,  incentiva a 

separação do óleo de cozinha, 
pois cada 1 litro de óleo pode 

contaminar 20 mil litros de água. 

VIDA TERRESTRE

Pratica o cultivo de hortas, 
mantendo uma fazendinha 
numa das unidades de ensino, 
protegendo mata nativa em suas 
propriedades.

PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES EFICAZES

Promove a cultura da paz e da 
justiça. Com parceria, produziu 

livro e música infantil em prol 
dos ODS e recebeu o Selo Sesi 

ODS diversas vezes.

PARCERIAS E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO

Firma parcerias que geram a 
sinergia para a implementação 
do alcance da Agenda 2030, 
promovendo anualmente o 
Fórum do Terceiro Setor que 
oportuniza aprimoramento às 
organizações da sociedade civil.

CIDADES E COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

Contribui com a diminuição 
dos índices de violência nas 
comunidades assistidas, por 
meio do atendimento escolar de 
qualidade desde a tenra idade.

CONSUMO E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS

Sensibiliza e envolve os públicos 
em campanhas de consumo 

consciente de recursos naturais 
e da cultura do “menos é mais”. 

Possui uma coleta de esponjas e 
óleo usados na cozinha.
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NOSSAS CAMPANHAS

Desapega: Bazar Solidário;

Doe sua nota: Programa Nota Paraná;

Foca no futuro:                                    
Apadrinhamento educacional;

Doe via conta de luz;

Você não é importante, é importantíssimo;

Dia de doar;

Campanhas / Mobilizações eventuais como 
datas especiais;

Editais: recursos aprovados em editais 
governamentais;

Doações via PIX, boleto, cartão de crédito  
e dinheiro.

Com os desafios da pandemia, a Irmandade 
Betânia continuou promovendo sua missão 
através das mídias sociais e campanhas. 
Também buscou parceria com outras 
organizações para doações para seus 
projetos, como a Uninter (Instituto IBGPEX), 
Campanha O Amor Contagia, Campanha 
1818 (Centro Israelita do Paraná), Grupo 
AlphaAjuda e Programa SESC Mesa Brasil.

Campanhas e Mídias

NOSSAS MÍDIAS

Irmandade Betânia
irmandadebetania.org.br
                     /irmandadebetania

Escola Aldeia Betânia
aldeiabetania.com.br
             /aldeiabetania

Centro de Educação e Inclusão
Social Betânia
ceisb.com.br

Escola Estância Betânia
escolaestanciabetania.com.br

Pousada Betânia
pousadabetania.com
             /pousadabetaniacuritiba

Hotel Estância Betânia
estanciabetania.com.br
                     /estanciabetania
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Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente em 
Colombo (CMDCA);

Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente em 
Curitiba (COMTIBA);

Rede Evangélica Paranaense de 
Ação Social (REPAS);

Redes de Relacionamentos

Rede Evangélica Nacional de Ação 
Social (RENAS);

Associação Brasileira de Captação 
de Recursos (ABCR);

Conselho Paranaense de Cidadania 
Empresarial (CPCE/FIEP);

Rede do Terceiro Setor de Curitiba.

Se quiser contribuir com a Irmandade Betânia e ter a oportunidade de servir pessoas e 
transformar histórias, entre em contato: 

recursos@irmandadebetania.org.br / +55 41 98851-7201

Para que a missão continuasse em mais um ano difícil de pandemia, os parceiros foram 
fundamentais, atuando por meio de apoio institucional, doações de serviços, dinheiro ou 
produtos.

Parcerias que mudam vidas!
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2021 na Irmandade Betânia foi mais um ano de superação, trabalho  e esperança! Confi ra:

Nossos Números

190
Colaboradores 

37
Voluntários 

9
Projetos 

65
Associados 

808
Alunos nas 3 unidades 

da Educação Básica 

5
Unidades 

1.938
Benefi ciários

 impactados diretamente 
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Financeiro

Confi ra as demonstrações contábeis auditadas completas em:

www.irmandadebetania.org.br/transparencia

54%  -  Geração educação 

26%  -  Geração hotelaria

20%  -  Captação de Recursos

ORIGEM DAS RECEITAS

29%  -  Educação (Bolsas assistênciais)

71%  -  Manutenção da Instituição e 

demais Projetos Sociais.

DESPESAS: 
COMO INVESTIMOS NA MISSÃO
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41 2118-7900

www.irmandadebetania.org.br

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


