
 

 

DARLA ARIANE 
 

Estudante do último semestre do curso de Psicologia. Atuou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Serviço de 
Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV) e no Centro Municipal de Educação Infantil Recanto dos Baixinhos como estagiária. 
Atuou ainda como estagiária do Ministério Público de Londrina, do Centro de Socioeducação de Londrina (CENSE) e na Clínica de 
Psicologia da Unopar.  
“A atuação nesses serviços me proporcionou o conhecimento sobre a rede de proteção às crianças e adolescentes como um todo”.  

 
 
 

GIOVANA HENRIQUE SANTOS 
 

27 anos, natural de Ibiporã, cursou Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina – UEL; realizou estágio no CREAS (Centro 
de Referência Especializado da Assistência Social) no período de 2015 a 2017, onde teve a oportunidade de vivenciar os 
atendimentos e programas municipais destinados às crianças e adolescentes em situação de risco social ou que tiveram seus 
direitos violados, atuou como voluntaria em projetos de leitura para crianças. 

 
 
 

IVONE KAMAURA TERRA STEINDORFF   
59 anos, formação em Técnica em Contabilidade e Meio Ambiente (Colégio Estadual Olavo Bilac de Ibiporã) e curso superior em 
Licenciatura Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina - UEL. Realizou no Centro de Educação Infantil Santo Antônio (Obras 
assistenciais São Vicente de Paulo de Londrina), e participação no Projeto Residência Pedagógica (CAPES).  
Atuou como catequista de crianças e adolescentes na Paróquia Nossa Senhora da Paz, e atualmente é catequista na Paróquia São 
Rafael de Ibiporã.  

 
 
 

JOÃO MARIA FERNANDES  
 

Graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina – UEL; atuou como Professor por mais de 20 anos, lecionando até 2016 na Escola 
Santa Marta e em Colégios Públicos. Atua também como motorista de Transporte Escolar, desde 1995. Cursou Teologia Pastoral pela 
Arquidiocese de Londrina com certificação pela PUC/PR. Participou de vários eventos e congressos relacionados à Educação, e atualmente, 
formou-se Terapeuta pelo Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas e atua como Terapeuta de Reprocessamento Generativo.  

 
 
 

MAURO BIANCO  
 

58 anos, nascido no município de Ibiporã, onde reside ate a data atual. Foi Trabalhador Rural, Seminarista da Arquidiocese de 
Londrina. Trabalhou No Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Paraná por 28 anos. Foi Presidente e Secretário do Sindicato Dos 
Trabalhadores de Ibiporã. Foi Membro da Sociedade São Vicente de Paula (Vicentinos); Secretario da ADEFI – Associação dos 
Deficientes Físicos de Ibiporã; Presidente da ONG – Organização não Governamental CIDADÃO DO FUTURO por 08 (oito) anos; 
Projetos desenvolvidos de cunho social e voltados à criança e o adolescentes: Projeto gente contente | Projeto de musicalização na 
Taquara do Reino | Projeto apoio a creche | Projeto saúde bucal | Projeto recriar-te. 

 
 

SAMUEL DONANSAN  
 

39 anos, nascido e criado em Ibiporã, trabalhei por quase cinco anos cuidando de crianças e zelando pelo seu bem-estar e auxiliando 
na sua proteção como Monitor de Alunos na Escola Municipal Prof. Nelson João Sperandio e na Escola Municipal Profª. Aldivina 
Moreira de Paula, vivenciando todo o dia a dia de mais de 300 crianças em um ambiente escolar.  
Há 20 anos ordenado como autoridade eclesiástica neste município, zelando pela vida e levando os bons costumes da Fé às 
famílias de Ibiporã, conhecendo os problemas diários de uma comunidade carente por ajuda, e com isso aprendendo a dedicar a 
vida ao bem em sociedade. 


