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Naquele tempo eram milhares de crianças vivendo nas ruas
e algumas delas viviam no Viaduto da Água Branca, no bairro
da Lapa, em São Paulo. Nosso pessoal, saía numa Kombi para
entregar marmitas e oferecer algum apoio que pudesse aliviar o
sofrimento daquelas crianças.

VISÃO
Ser uma organização que
glorifica a Deus, promovendo
ações transformadoras na
vida de crianças, adolescentes,
famílias e comunidades.

Foi assim que em 1985, nasceu a Associação Educacional e
Beneficente Vale da Bênção - AEBVB. Pastor Jonathan, o fundador,
foi quem desafiou e mobilizou pessoas para resgatarem crianças
e adolescentes da negligência e do abandono.
Mas o grande desafio não era apenas servir refeições. Todos
sabiam que as crianças precisavam de amor, cuidado e proteção.
Havia um sonho que ardia no coração do Pastor Jonathan. ele
compartilhava sua visão de muitas crianças sendo cuidadas, elas
seriam supridas nas suas necessidades emocionais e espirituais,
seriam levadas a um real encontro com Jesus. Após uma boa
experiência de acolhimento de crianças em casas-lares, nasceu
a Cidade da Criança, que serviu como um lar transformador. As
mães sociais e educadores ensinaram as crianças conforme está
escrito em Provérbios 22:6 “Ensina a criança no caminho em que
deve andar, e mesmo com passar dos anos, não se desviará dele
“!

MISSÃO
Garantir direitos a crianças,
adolescentes e famílias em
situação de vulnerabilidade social,
capacitando-os para o exercício
da cidadania, tendo como base
uma referência cristã, visando a
transformação integral.

A AEBVB possui em registro de mais de 1.000 crianças adotadas
ou reintegradas às suas famílias. Eram bebês, crianças,
adolecentes que encontram uma comunidade que os acolheu e
os amou. Muitos se casaram, constituíram famílias e se tornaram
profissionais, pastores e empreendedores.
Outros projetos surgiram: A Creche Gotinhas de Vida, Programa
Arte e Vida, Ler para Transformar, Programa Vou Vencer,
Casa Nova Vida e acolhimento a Famílias de Refugiados.
Aproximadamente 5.000 pessoais foram atendidas anualmente
pelos programas sociais da AEBVB durante esses anos.
Expressamos nossa gratidão aos parceiros, que nos apoiaram
em todos esses desafios. Agradecemos aos voluntários e
colaboradores que trabalham muito para que o impossível
acontecesse. Todos foram instrumentos de transformação.
Todos fomos transformados!

VALORES
Amamos a Deus sobre todas as coisas,
temos a Bíblia como referência de
fé e prática, valorizamos a prática
da oração, respeitamos as pessoas,
agimos com ética, administramos com
responsabilidade, exercemos liderança
compartilhada, construímos parcerias,
preservamos e respeitamos o meio
ambiente onde convivemos.

INDICADORES DE
ATENDIMENTO DE 2020

2.111

ESTAMOS ENTRE AS 100
MELHORES ONGS DO BRASIL

PESSOAS E FAMÍLIAS ATENDIDAS
PELOS PROGRAMAS SOCIAIS

1.427 DIRETOS 684 INDIRETOS 228 FAMÍLIAS
ATENDIDOS
96 DIRETOS
270 INDIRETOS
90 FAMÍLIAS

ATENDIDOS
82 DIRETOS

ATENDIDOS
150 DIRETOS
315 INDIRETOS
105 FAMÍLIAS

ATENDIDOS
110 DIRETOS

ATENDIDOS
31 DIRETOS
51 INDIRETOS
17 FAMÍLIAS

ATENDIDOS
800 DIRETOS

Estamos alinhados com os ODS:

ATENDIDOS
158 DIRETOS
48 INDIRETOS
61 FAMÍLIAS

Um chamado universal para ações contra a
pobreza e as desigualdades sociais.

Com o recurso financeiro enviado pela Operation Care
International, compramos 300 pares de calçados para
crianças e adolescentes.
Essa ação aconteceu no mês de dezembro, e o objetivo
desta organização parceira era “celebrar o aniversário de
Jesus, servindo e amando os menos favorecidos”.

Outra parceria que causou grande impacto na vida das
famílias venezuelanas foi a doação de Bíblias em espanhol
que recebemos da Sociedade Bíblica do Brasil.
Muitas dessas famílias ainda não haviam tido contato
direto com a Palavra de Deus. Agora eles podem estuda-la
na sua língua materna.

PROGRAMAS SOCIAIS

ACOLHIMENTO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
REFÚGIO
110 refugiados venezuelanos passaram pelo Programa Reconstruir em 2020.
As famílias venezuelanas estão buscando refúgio no Brasil em virtude da crise econômica e os conflitos
políticos e sociais que o país vem enfrentando. Essa situação tem causado o empobrecimento e a
miséria a esta população.

CRECHE GOTINHAS DE VIDA

A parceria com o Governo Federal e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados ACNUR, tem sido muito importantes no processo de acolhimento dessas pessoas.

Somos gratos a Deus pelos parceiros e equipe de trabalho
da Creche Gotinhas de Vida que durante os 29 anos da sua
existência se dedicaram incansavelmente ao processo de
aprendizagem e desenvolvimento integral das crianças.

Em parceria com a UWM, as famílias que já passaram pelo Programa de Acolhimento, continuam
recebendo apoio social e espiritual.

Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso
estamos alegres. Sl 126.4

ATIVIDADES

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

QUARENTENA EM MOVIMENTO
A pandemia trouxe uma nova experiência para a equipe de trabalho do Arte e Vida. As
atividades tiveram que ser ministradas de forma virtual.

São 35 anos que contam histórias de meninos e meninas acolhidos em ambiente seguro, sem
violência, repleto do amor de Deus e dos cuidadores.
Nessa caminhada já somamos mais de 1.000 crianças e adolescentes encaminhados para adoção ou
para a reintegração familiar.

As crianças, adolescentes e famílias também tiveram que se adaptar ao novo sistema,
sentindo a perda do contato direto com as educadoras e os coleguinhas.
Assim nasceu o Projeto “Quarentena em Movimento” que de forma lúdica e interativa
garantiu proteção, prevenção, saúde física e emocional aos atendidos.
Os eixos de atividades ganharam nomes criativos:
QuarenDuca – Jogos interativos e reflexivos
QuarenTreina – Atividades físicas e interação familiar
QuarenComunica – Inclusão digital
QuarenEscuta - Fortalecimento da saúde e do bem-estar da família

JOVEM APRENDIZ
Foi grande o desafio para o Vou Vencer nesse ano. As aulas tiveram que ser
adaptadas para o modo virtual para garantir que mesmo em tempo de pandemia,
o processo de aprendizagem profissional pudesse continuar.
82 jovens foram capacitados profissionalmente e inseridos nas empresas do
município.
27 empresas receberam o apoio técnico e o acompanhamento do Vou Vencer no
processo de aprendizagem dos jovens.

GRUPO REFLEXIVO 2020

Mulheres em Transformação é o nome da atividade dos grupos reflexivos
com as mulheres venezuelanas acolhidas no programa Reconstruir Vale da
Bênção.
Elas se reúnem semanalmente com a mediadora do grupo e através da
partilha das suas angústias, dificuldades e conquistas elas se fortalecem e
se ajudam mutuamente.

Elizabeth Gonzalez Bello, está acolhida com sua família, no programa
Reconstruir do Vale da Bênção. É uma família refugiada venezuelana.

“

Ela relata sobre como os grupos reflexivos feitos com as mulheres
venezuelanas contribuíram para que ela fosse fortalecida como pessoa
e como mãe.

...Os grupos reflexivos tem sido um motivo para eu superar obstáculos
em minha vida.
Uma das reflexões que me marcou muito foi sobre o “Equilíbrio das
Emoções”. Aprendi que a primeira coisa que devemos fazer quando algo
está a tirar a tranquilidade é identificar o problema e encontrar uma
maneira de resolvê-lo.
No momento da raiva podemos caminhar, correr, cantar, chorar,
escrever, isso vai nos ajudar a remover todos aqueles sentimentos ruins
e vai liberar a entrada de sentimentos positivos como alegria e amor.
Assim, as coisas que parecem impossíveis podem ser possíveis.

“

MULHERES EM
TRANSFORMAÇÃO

Durante a dinâmica que fizemos em um encontro do grupo reflexivo,
me veio à mente quando enfrentei um momento difícil com a minha
saúde e tive medo de morrer, senti que o mundo desabava. Mas havia
uma memória mais forte que me angustiava, era algo que eu tinha que
discutir com as minhas filhas. Tinha medo de enfrentar, mas naquela
mesma noite graças a esta dinâmica fui armada de coragem e consegui
dizer algumas coisas que aconteceram comigo. Foi um momento em
que choramos e conseguimos levar o perdão às nossas famílias.

Elizabeth Gonzalez Bello

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDAS EM 31.12.2020 COMPARATIVAS COM 31.12.2019
ATIVO

NE

ATIVO CIRCULANTE

BALANÇOS PATRIMONIAIS
2019
PAS S IVO

2020
1.001.202,69

336.982,17

NE

PAS S IVO CIRCULANTE
Fornecedores

2019

2019

558.215,97

213.068,75

4.148,30

8.008,35

Caixa e Equivalente Caixa

4.1

690.381,49

219.739,20

Convênios a Receber

4.2

67.920,00

67.920,00

Créditos Projetos sociais a Incorrer

4.5

439.115,00

Outros Créditos

4.3

242.901,20

49.322,97

Obrigações Trabalhistas e Sociais

4.6

86.566,14

182.255,78

28.386,53

22.804,62

Contas a p agar
ATIVO NÃO CIRCULANTE

2.932.470,88

3.129.738,88

Terrenos e Edificações

4.4

4.378.696,31

4.548.696,31

M áquinas, M óveis e Veículos

4.4

(-) Dep reciações Acumuladas

4.4

699.042,48
(2.145.267,91)

699.042,48
(2.117.999,91)

3.933.673,57

3.466.721,05

TOTAL DO ATIVO

(+) RECEITAS OPERACIONAIS
Próprias e Doações Particulares

4.8

Doações Particulares

-

509.856,12

Provisão p ara Contingências

-

465.150,00

Acordos Judiciais a p agar

-

44.706,12

PATRIMÔNIO S OCIAL

DEMONS TRAÇÃO DOS RES ULTADOS S OCIAIS
2020

PAS S IVO NÃO CIRCULANTE

2019

4.7

Patrimônio Social

2.883.736,14

3.255.688,28

1.790.440,53

2.489.916,65

-

Sup eravit/Déficit do Exercício
TOTAL DO PAS S IVO

3.375.457,60

2.743.796,18

3.208.237,09

2.867.994,44

167.220,51

(124.198,26)

3.933.673,57

3.466.721,05

1.390.896,68

215.368,04

712.524,47

Alugueis e Condominios

211.143,12

236.367,50

ATIVIDADES OPERACIONAIS

301.351,38

(343.791,86)

Vou Vencer/Adolecente Ap rendiz

102.243,00

150.128,00

Sup eravit/Déficit Líquido do Exercício

167.220,51

(124.198,26)

Convênios com Entidades Públicas

9.638,13
4.9

Exterior Doações Ler P/ Transformar

-

1.042.757,80

743.485,73

50.537,81

22.285,90

346.365,22

739.171,74

MÉTODO INDIRETO

Dep reciações e amortizações
Resultado vendas ativos

Ganho ou Perda na venda de bens
Gratuídades Recebidas Governamentais

4.10

(-) DES PES AS ATIVIDADES S OCIAIS

346.365,22

Fornecedores

-

(39.124,21)

-

1.443.107,19

461.087,45

597.100,40

1.381.342,76

2.055.677,61

Administrativas Pessoal e Gerais

976.438,68

1.264.561,29

Eventos e Pousada

377.636,08

761.149,84

27.268,00

29.966,48

Devoluções de Convênios
Aumento/ Dimin. Caixa e Eq. Caixa

23.658,75

23.173,08

DEMONS TRAÇÃO DA VARIAÇÃO

29.380,61

33.829,74
(10.656,66)

(5.721,86)

-

Contas a p agar

4.11

167.220,51

-

(3.860,05)
(95.689,64)

M ateriais de Consumo e Gerais

(-) Receitas Financeiras

(193.578,23)
439.115,00

2.040.207,59

DÉFICITS / S UPERAVITS EXERCÍCIOS

29.966,48
(249.560,08)

Créditos Projetos a Incorrer

1.196.791,89

Desp esas Financeiras

-

Obrigações Trabalhistas e Sociais

1.657.879,34

(-) RES ULTADO FINANCEIRO LÍQ.

27.268,00

249.560,08

4.11

Dep reciações e Amortizações

2019

489.611,66

Pessoal e Encargos

(-) DES PES AS OPERACIONAIS

2020

Aumentos / Reduções
Outros Créditos

(+) OUTRAS RECEITAS

(124.198,26)

DEMONS TRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO S OCIAL

~
ã
Gratid o

DEMONS TRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1.252.048,24

Receitas de Eventos

Créditos Nota Fiscal Paulista

Aos parceiros a nossa

ATIVIDADES INVES TIMENTOS
Aquisição de Ativo imobilizado
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

-

-

(4.373,00)
243.987,79

170.000,00

250.000,00

(709,09)
470.642,29

(6.012,21)
(104.177,07)

Caixa e Equivalente Caixa em 01.01

219.739,20

360.723,77

Caixa e Equivalente Caixa em 31.12

690.381,49

Aumento/ Dimin Caixa e Eq. Caixa
470.642,29
Araçariguma (SP), 31 de dezembro de 2020
S ilvia Oliveira França
Presidente

inúmeras pessoas e famílias que abraçaram
e abraçam diariamente nossos programas
sociais, disponibilizando apoio financeiro,
amizade e companheirismo.

O envolvimento dos parceiros foi decisivo
para que milhares de crianças, adolescentes
e famílias pudessem ser atendidos.

Expressamos nosso sincero agradecimento
a cada um. Nossa gratidão a Deus, a quem
creditamos o mover de cada coração em
favor desta grande obra.

(4.373,00)

169.290,91

Vendas ativos

Durante os 35 anos do início da Associação
Educacional e Beneficente Vale da Bênção
não ficamos sozinhos na realização dos
trabalhos sociais.

219.739,20
(140.984,57)

Cláudio Roberto Lopes
CRC 1 SP 121.992/O-0

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstração Financeiras
findas em 31/12/2020
Op inão: Examinamos as Demonstrações Financeiras da Associação Educacional e
Beneficente Vale da Benção, que comp reendem o Balanço Patrimonial em 31 de
dezembro de 2020, as Demonstrações de Resultado Social, das M utações do
Patrimonio Líquido, e dos Flucos de Caixa p ara o exercício findo em messa data,
bem como as corresp ondentes Notas Exp licativas, comp reendendo as p oliticas
contábeis, significativas e outras informações elucidativas.
A Integra do Relatório dos Auditores econtra-se disp onível aos interessados no
escritório da AEBVB. Camp inas 5 de março de 2021. AUDIPAC Auditoria e
Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 03.340.779/0001-82, auditor
resp onsável Paulo Antônio de Carvalho, CRCSP 116600.

A construção de PARCERIAS é um valor para
nós. Por isto, reconhecemos aqueles que
de uma forma generosa tem nos apoiado
financeiramente através das empresas,
igrejas, associações e fundações. O poder
público nas esferas municipal, estadual,
federal e os conselhos de direitos. As

Queridos parceiros, vocês são pessoas mais
que especiais!
Continuem conosco nesta caminhada!

Para acessar a relação de parceiros da AEBVB, visite:

valedabencao.org.br

valedabencao.org.br

