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Centro de Desenvolvimento Integral 

Recanto Esperança – Relatório 2019  

Palavra Inicial – Presidente  

O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRALO RECANTO ESPERANÇA completou em 2019 quinze anos de 
existência, com a Graça de Deus. Somos uma organização fundada com a visão e princípios cristãos de 
solidariedade e serviço ao próximo, contribuindo com diversas ações para impactar positivamente a 
comunidade onde existimos, com mais de 700 famílias em situação de risco e vulnerabilidade 
socioeconômica. 

Após esse tempo de serviço na comunidade podemos olhar para trás com alegria, sabendo que hoje 
colhemos os bons frutos de um trabalho dedicado. Muitas pessoas de valor passaram pelo Recanto, e hoje 
diversas ainda cumprem sua missão, sejam voluntários, funcionários, colaboradores, parceiros, apoiadores 
diversos ou prestadores de serviço. A todos esses, nosso reconhecimento: sem vocês nada faríamos. 

A seguir, apresentamos sumariamente o resultado de nossas práticas após mais um ano de atividades. 
Gostaria que você ao ler números e realizações entendesse o seguinte: eles representam apenas indicadores 
objetivos do trabalho realizado, mas não revelam o caráter e as pessoas por trás de cada atividade. Cada 
resultado é fruto não apenas do trabalho em si, mas de dedicação, autoestima, conquistas pessoais e 
familiares, disciplina e superações de todos que passaram pelo Recanto no ano de 2019 e ali deixou sua 
marca, acreditando em si mesmo e na sua equipe.  

Agradecemos aqui principalmente o que não pode ser expresso em números: a paixão e o amor de cada 
pessoa empenhada em contribuir para que a utopia cristã de uma sociedade mais justa e igualitária 
progredisse dia a dia. Reconhecemos que cada um buscou dar o melhor de si e foi responsável por dar 
sentido e propósito para cada atividade, tarefa, olhares, saberes, lágrimas e sorrisos. Mais do que a soma de 
cada trabalho profissional foi a soma de muitos sonhos e ideais. 

Gustavo Adolpho Leal Brandão / Presidente 2016-2020. 

Dados Organizacionais 

Nome da Organização: Centro de Desenvolvimento Integral Recanto 
Esperança 

CNPJ: 07.394.310/0001-87 

Endereço da sede administrativa:  
Rua do Camacuan 312 

CEP: 81550-360 

Endereço de execução do Projeto: 
Rua Laércio Nakashima, 110 - https://recantoesperanca.org.br/ 

CEP:  81550-572 

Nome do Responsável Legal da organização: Gustavo Adolpho Leal Brandão – Presidente 
E-mail: gustavo@mentoris.com.br 
E-mail institucional: diretoria@recantoesperanca.org.br  
Telefone: (41) 98834.0160 

Nome do Diretor e Coordenador Administrativo: Thomas Bleiker  
E-mail institucional: thomas@recantoesperanca.org.br  
Telefones: (41) 3364.3364 – Projeto; (41) 98421.5689 - WhatsApp 

https://recantoesperanca.org.br/
mailto:gustavo@mentoris.com.br
mailto:diretoria@recantoesperanca.org.br
mailto:thomas@recantoesperanca.org.br


2 
 

 

Diretoria 2016-2020 

 

Certificaço es e Registros 

 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Curitiba, na modalidade de SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV. 

 Utilidade Publica Municipal (Lei nº 12586 de 18 de dezembro de 2007 Câmara Municipal de 
Curitiba);  

 Utilidade Pública Estadual (Lei 16646 2010 do Paraná PR). Estamos inscritos no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMTIBA, n. 312.  

Localização: Rua 

Laercio Nakashima, 

110 – Uberaba  

 

 

 

 

Gustavo A. L. Brandão Presidente 

Gilberto Antonio Nievola Vice-Presidente 

Walmir Urbano Kesseli Secretário 

Thomas Bleiker Diretor administrativo 

Erika Bleiker Diretor financeiro 

- Marilise Borges Brandão  

- Mercedes Kesseli 

- Mirele Marques de Brito Lima  

Conselho Fiscal 
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Nosso DNA 

MISSÃO 
Promover o desenvolvimento integral de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, combatendo a 
desigualdade socioeconômica para a transformação da sociedade. 

 VISÃO 
Ser referência na valorização e formação integral de pessoas em vulnerabilidade, de forma sustentável. 

Nossos Valores 
Acolhimento: Todas as pessoas que chegam no Recanto, independe de idade e necessidade, são acolhidas, 
ouvidas e orientadas dentro das nossas capacidades em relação àquilo que vieram buscar. 

Cooperação: Estamos abertos a uma cultura de ajuda mútua, onde todos os colaboradores, voluntários e 
parceiros são bem vindos para dar sugestões de melhorias, apontar problemas que precisam ser resolvidos, 
ajudar a construir um Recanto melhor, mais eficiente e mais relevante para todos que se relacionam com 
ele. 

Cuidado com a Saúde: entendemos que precisamos cuidar bem do nosso corpo, que é a casa da alma e do 
espírito enquanto vivemos aqui. Por isso praticamos e incentivamos a prática de atividades físicas, esportes, 
investimento em relacionamentos saudáveis e edificantes, ingestão de alimentos saudáveis e abstinência de 
alimentos e substâncias prejudiciais à saúde. 

Diversidade: Sabemos que rotina é necessária para a produtividade, mas incentivamos também a 
diversidade nas atividades diárias para despertar a criatividade. Respeitamos a diversidade de pensamento, 
de escolha, de posicionamento na mesma medida que ansiamos ser respeitados. 

Educação: Acreditamos verdadeiramente que a educação é o principal caminho para que a desigualdade 
socioeconômica diminua drasticamente, por isso nos empenhamos em sempre buscar a melhoria contínua 
nas atividades educacionais e na dinâmica de aprendizagem para formar cidadãos protagonistas de verdade. 

Ética, Fazemos o que é certo sempre, sem medo do resultado. 

Gentileza: Podemos discordar, divergir, e conflitar nas discussões em busca do que é melhor para o Recanto 
e para que sua missão seja cumprida, mas jamais abriremos mão da gentileza e de cultivar a paz, pedindo 
perdão sempre quando nos excedermos. 

Profissionalismo: Colocamos a nossa competência individual e todo o nosso coração totalmente a serviço da 
nossa missão, conferindo confiabilidade e garantia de que faremos o nosso melhor para alcançar os 
objetivos da organização. Competência e coração na missão. 

Serviço e Realidade 

O Recanto Esperança atua prioritariamente como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 
(SCFV), dentro da área de proteção social básica conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Especial do 
Desenvolvimento Social, que integra a estrutura do Ministério da Cidadania. Nosso público alvo são 
majoritariamente crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, integrados com suas famílias e comunidade. Como 
atividade de apoio ao serviço, desenvolvemos projetos de educação, cultura e esportes.  

Contribuímos com a promoção de acesso à assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade, 
violência doméstica, abuso de drogas licitas e ilícitas. Focamos na prevenção de situações de risco por meio 
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do desenvolvimento do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários dos residentes no Bairro 
Uberaba, mais especificamente Jardim Icaraí, CRAS União Ferroviária.  

Esta região é caracterizada pelo trabalho autônomo, como manejo de lixo reciclável por catadores, além de 
atividades econômicas de serviços gerais e comércio local para população de baixa renda sem 
profissionalização formal. 

Atença o ao Pú blico 

O público prioritário são crianças, adolescentes e jovens que participam das ações continuadas dos 
programas e projetos de socialização e promoção social desenvolvidos. Em Curitiba, a referência dos serviços 
desenvolvidos é o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, Regional Cajuru. Todas as atividades 
com o setor público são pactuadas com termos de Fomento, de Colaboração e mediante parcerias.  

As Ações e projetos desenvolvidos pelo Recanto Esperança buscam unir crianças e jovens em um espaço 
democrático, participativo e de solidariedade, com acolhimento, respeito, construção de valores individuais 
e coletivos (princípios de moral e ética), possibilitando a reflexão e reconhecimento para a diversidade 
pessoal e socioafetiva. A consciência e participação dos Educadores e equipe é essencial para que os 
resultados esperados sejam alcançados, promovendo atividades que contribuam para: 

 A permanência das crianças na escola; 

 O fortalecimento de seus vínculos familiares; 

 A prevenção: contra drogadição (drogas lícitas e ilícitas), da exploração, do abuso sexual e do 
trabalho infantil; 

 

Projetos 

O Recanto em Números 
Mais de 350 atendimentos por semana,  

Média de 1.400 atendimentos mensais; 

Em um ano, atingimos mais de 17 mil (17.000) crianças, adolescentes e familiares, de maneira direta 
e indireta, através de nossas atividades semanais. 

ODS e Responsabilidade Socioambiental 
Procuramos conscientizar tanto a equipe quanto o público alvo em relação ao desafio global dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – ODS das Nações Unidas. Nosso foco é o ODS 1:  Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em todos os lugares. Mas além desse, nossas ações também contemplaram os 
seguintes objetivos: 

ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos;  

ODS 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;  

ODS 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;  

ODS 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; e  

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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Clubinho 
Nosso principal projeto é o “CLUBINHO,” cujo foco é o SCFV – Serviço de Convivência. Desde 2017 
mantemos a capacidade máxima permitida pela Prefeitura de Curitiba em seu termo de Colaboração: 70 
crianças e adolescentes, diariamente, que participam de diversas atividades. O serviço é contínuo, ou seja, 
não existem períodos de ‘férias’, uma vez que as demandas sociais não deixam de existir. Porém, podemos 
fazer recessos e preenchemos as férias dos educadores com atividades contando com voluntários. A média 
de famílias assistidas está em 44 grupos familiares, de diversas composições e formas. 

Esportes 
Entendemos que a prática esportiva constitui-se um diferencial para as crianças e jovens, como meio de 
promoção da solidariedade, convivência e cidadania. Estimulamos todas as práticas esportivas e, em 
especial, temos um time de Floorball que é destaque estadual e nacional. 

Participamos com nossas equipes em diversos torneios e competições ao longo dos últimos anos. O 
diferencial deste esporte é que os times podem ser mistos, meninos e meninas, promovendo a igualdade de 
gênero. O nome da equipe do Recanto é o HOCKSTAR: 

Nossas conquistas com o Floorball podem assim ser resumidas: 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/COMPETIÇÕES ESPORTIVAS 

DATA EVENTO LOCAL CLASSIFICAÇÃO 

27/12/2012 Campeonato paranaense Curitiba Hockstar Adultos: 4° lugar  

19/10/2013 Campeonato paranaense Curitiba Hockstar Adultos: 3° Lugar 

05/04/2014 Campeonato paranaense Curitiba Hockstar Adultos: 2° lugar 

07/11/2015 Campeonato paranaense Campo Largo Hockstar Adultos: 2° lugar 

22/10/2016 Campeonato paranaense Campo Largo Recanto Kids         1° lugar 
Hockstar Teens:    2° lugar 
Hockstar Adultos: 1° lugar 

20/11/2016 Campeonato brasileiro  São Paulo Hockstar Adultos: 3° lugar 

2017 Campeonato Paranaense em Curitiba, pelo Floorball4all Brasil, 16/09/2017 

 kids 2° lugar  

 Teens 1° lugar  
2018 Campeonato Paranaense em Witmarsum/Palmeira pelo Floorball4all Brasil, 22/09/18 

 kids 1° lugar 

 teens 3° lugar 
Campeonato Brasileiro: - 1° lugar – Adultos: Bicampeão Brasileiro; 

2019 Campeonato Paranaense - 1º Lugar - Adultos  
Campeonato Brasileiro: 1° lugar – Adultos: Tricampeão Brasileiro; 

Oficinas 
As oficinas realizadas buscam oferecer atividades complementares e de apoio ao Clubinho, conforme os 
objetivos do Recanto. O Clubinho possui atividades de segunda a quinta, e as oficinas acontecem às sextas-
feiras. Foram ofertadas atividades de convivência, culturais, de esportes e lazer, contribuindo para evitar a 
ruptura de vínculos familiares, fortalecendo o conceito de responsabilidade do indivíduo em sua vida social, 
além de buscar a prevenção e redução da exposição às situações de risco e vulnerabilidade, incentivando a 
socialização e a convivência comunitária.  
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Parcerias 

Nossas parcerias são nossa força dentro e fora dos projetos: sem eles, nossas atividades não seriam 

realizadas e nossos atendimentos não aconteceriam. Destacamos os seguintes parceiros institucionais ao 

longo de 2019, a quem agradecemos por acreditarem em nosso projeto e nos apoiarem de diversas formas: 

Children Incorporated 

Família Farinha 

Igreja Batista do Prado 

Electrolux 

SMG - Serving Missions Globally 

Prefeitura de Curitba 

Governo do Estado do Paraná 

Vapza 

Floorball 4All Brasil 

Colégio Suíço-Brasileiro 
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SUSTENTABILIDADE 

Finanças – Resumo financeiro 2019 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL RECANTO ESPERANÇA 

RESUMO FINANÇAS 2019 

 

RECEITAS   DESPESAS   SALDO 

              

Bazares  BRL    35.163,29  1 Funcionários  BRL  148.304,03  1   

Children Apadrinhamento e 
projeto  BRL    64.129,66  2 Despesas gerais administrativas, Depreciações 

 BRL       
4.889,92  2   

Doações artesanato 
 BRL       
2.299,00  3 Combustível e despesas kombi 

 BRL       
3.527,68  3   

Doações Projeto Floorball 
 BRL       
7.775,00  4 Água e luz, telefone 

 BRL       
5.916,62  4   

Doações recebidas  BRL    14.978,17  5 

Material trabalhos manuais e pedagogicos, 
Clubinho 

 BRL     
21.777,52  5   

FAS / Curitiba  BRL    49.974,10  6 Despesas banco, IOF, IRRF, imposto e cartório 
 BRL       
4.729,77  6   

Despesas recuperadas, Nota 
Paraná  BRL      5.166,51  7 Despesas contabilidade 

 BRL       
8.499,00  7   

Rendimentos Aplicações  BRL    19.619,05  8 Floorball 
 BRL       
7.611,81  8   

 
  

 

Manutenção e conservação 
 BRL       
4.313,53  9   

    
 

Children Apadrinhamento e projeto  
 BRL     
64.669,52  10   

   BRL  199.104,78       BRL  274.239,40    
 BRL     -
75.134,62  
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Resumo financeiro – gráficos - 2019 
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Funcionários 
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 OBS: Contabilmente não houve déficit 
financeiro, mas sim de redução da 
disponibilidade final.

 

Mí dias Sociais & RH 

Buscamos em 2019 fortalecer a marca e participação de nossa instituição nos principais veículos de mídia 

sociai, como Facebook, Youtube, LinkedIn e Instagram. Como ação estratégica, contratamos uma 

profissional para tratar da política e gestão de RH, comunicação e estruturação administrativa do Recanto 

Esperança. Esta pessoa tem sido uma articuladora-chave entre a diretoria e grupo de educadores e 

funcionários. 

 

 BRL 199.104,78  

 BRL 274.239,40  

Finanças 2019 

RECEITAS DESPESAS
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Fútúro 

Como parte da visão de renovação da missão e visão do Recanto, em setembro de 2019 decidimos revisar 
nosso planejamento estratégico – PE. Como preparação, foi elaborado o Projeto Inova: um levantamento 
sistematizado com os colaboradores, voluntários, diretoria e comunidade (público alvo e famílias). Esse 
levantamento foi qualitativo (entrevistas e workshop) e quantitativo (levantamento da atmosfera de 
trabalho), onde diversos aspectos da caminhada do Recanto foram identificados e mapeados. Isso permitiu 
que o Diagnóstico produzido pudesse embasar com consistência o Planejamento Estratégico (PE).  

A construção do PE foi feita a partir de reuniões e conversas presenciais e online, onde foram desenvolvidos 
pré-projetos com a participação de toda equipe em cada fase, fortalecendo a gestão participativa 
institucional. Mais uma vez, a horizontalidade das relações foi a proposta desde o início. 

Partindo do uso de diversas ferramentas de planejamento e gestão, conduzidas pela consultora MEI 
contratada - Cláudia Gracieli Krüger Brea, foram definidos quatro eixos de atuação do Recanto Esperança 
para os próximos dez anos, 2020-2030: Educação, Comunidade (Ação Social e famílias), Esportes, e Cultura. 
O documento final do planejamento foi produzido buscando-se adequar o presente e reavaliar o caminho 
para o futuro institucional tendo em vista que o contexto e conjuntura estão trazendo novos desafios.  

Conforme o novo cenário, foi preciso importante pensar em possibilidades de mudança e sucessão tanto 
para os educadores quanto para a diretoria. Afinal, a missão do Recanto é intergeracional e atemporal. O 
novo PE, assim como sua metodologia e processo, estão à disposição nos documentos do Recanto. 

Desafios para a próxima década: 2020-2030 
NOVA DIRETORIA – o mandato da atual diretoria está vencendo. Percebem-se necessidades de renovação 
para o fortalecimento da organização, que deve estar preparada para um estilo de gestão profissional, 
horizontal e dinâmico. Sugerimos um plano de sucessão para os fundadores deve ser descrito e 
implementado, em parceria com os parceiros suíços; a missão do Recanto continuará além de cada um de 
nós. 

NOVOS PROJETOS – além do SCFV, percebe-se que a realidade do entorno da organização está em 
transformação e evoluindo em termos de sociedade e economia. Novos desafios de conjuntura, como 
equipamentos de educação de qualidade, podem ser considerados para o portfolio de programas do 
Recanto e trazer novos projetos para que a sustentabilidade e relevância do Recanto Esperança permaneça. 

NOVO ESTATUTO – diante dos novos desafios e mudanças sociais e organizacionais, será importante colocar 
como meta para 2020-2021 uma revisão estatutária, mais ajustada com o dinamismo organizacional e 
legislação atualizada. 

RH – Deve-se pensar em um plano de gestão de recursos humanos condizente com a visão de excelência do 
recanto. A rotatividade / turnover de pessoal estratégico e operacional pode ser reduzida tanto em aspectos 
de melhoria salarial quanto de plano de benefícios, com uma política coerente e justa para todos.  

 

 

MOMENTOS EM IMAGENS
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Registro de atividades e 
momentos do Centro de 
Desenvolvimento 
Integral Recanto 
Esperança - 2019. 


