
INSTITUCIONAL

Fone: 9.8415-6853/9.9165-5757

VOCÊ PODE AJUDAR

E-mail: servicosocial@gmail.com

Fone: 9.8415-6889

Fone: 9.8415-7893

Assessoria de Comunicação: Andréa Brito Dias

Diretoria: Claudete Ciarlini

O setor de telemarketing funciona de segunda á sexta-feira, das 8h às 20h na 
sede da instituição. Se o contato inicial for positivo, envia-se um recibo 
nominal no valor autorizado e um mensageiro devidamente credenciado, 
entrará em contato com o doador.Os interessados podem entrar em contato 
pelos telefones: (92)3081-1555/3081/0474 e 98413-5900.

Existem carências que demandam recursos financeiros os quais o Abrigo 
Moacyr Alves não dispõe. Como exemplo, pode-se citar: alimentos perecíveis 
e não perecíveis, medicamentos de uso contínuo, fraldas descartáveis 
geriátricas (média mensal de 5.000 unidades), material de limpeza, material 
de higiene pessoal, roupas e calçados, roupas de cama, mesa e banho, obras 
de melhorias e ampliação da infraestrutura, equipamentos de suporte 
(eletroeletrônicos, equipamentos médicos e de enfermaria, etc.) e 
instalações adequadas para tratamento e desenvolvimento psicomotor e 
social das pessoas com deficiência.

SETOR DE TELEMARKETING

Aqueles que desejarem colaborar podem fazê-lo por meio de depósito 
bancário: Bradesco ag. 3734-6  c/c 4780-5.

Quando um atendente entrar em contato com VOCÊ e convidá-lo a 
conhecer a instituição “Diga Sim ao Abrigo Moacyr Alves” e participe 
dessa ação social.

E-mail: abrigomoacyralves@hotmail.com

E-mail: psicologia@abrigomoacyralves.net.br

Fone: 9.8415-7494

Coordenação de Eventos e Doações: Corina Amaral da Costa
Fone: 9.8415-7022
E-mail: cooreventos@abrigomoacyralves.net.br
Setor de Serviço Social: Conceyção Dias

Setor de Psicologia: Tércio Castro 

E-mail: abrito_brito@hotmail.com

    Programa Cidadania e Apoio à Comunidade - PROCIAC 

· Oficina de Música;

Conheça os Projetos do Abrigo Moacyr Alves que fazem parte do 
Planejamento Estratégico
Além da assistência das crianças/adolescentes com deficiências, pelo Abrigo 
Moacyr Alves, promovendo melhorias na qualidade de vida deles e das 
famílias da comunidade que têm parentes com deficiências, trabalha-se 
também a elevação cultural dessa comunidade por meio do acesso ao saber, 
da assistência à cidadania, da educação, da reabilitação e da saúde, 
promovendo assim as atividades abaixo:

- Unidade de Apoio a Atendimento à Comunidade

· Assistência Social Comunitária;

· Dança Aeróbica e de Salão;

· Jiu-Jitsu;

· Capoeira;

· Balé Infantil e adulto

· Hidroterapia;

· Reiki;

· Hidroginástica.;

· Tratamentos Complementares;

· Consultas médicas (Neurologia, Clínica Geral,

 Dermatologia, Ginecologia, Psiquiatria)

· Meditação;

· Fisioterapia;

· Yoga;

· Ciclo de palestras motivacional.

- Unidade Educacional

· Centro de Reabilitação (Física e Neurológica)

· Cursos Técnicos Profissionalizantes:

  - Cursos de Libras.

- Unidade de Saúde

  - Cursos de Corte e Costura

· Psicologia Comunitária;

  - Cursos de Informática;

TRANSFORMANDO VIDAS

VISÂO 

“TORNAR-SE REFERÊNCIA COMO INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO MODÊLO 

COM PROJEÇÃO NACIONAL, NOS CUIDADOS COM AS PESSOAS DEFICIENTES”.

MISSÃO
Propiciar condições por meio de atitudes e comportamentos

 para que as crianças/adolescentes juntamente com os funcionários, voluntários,
 estagiários e visitantes sintam o Abrigo como uma grande família.

Localização:
Rua Professora Léa Alencar, 1014 

B. Alvorada I
Fone/Fax: 3238-2115/3656-2417

E-mail: abrigomoacyralves@hotmail.com
Site: www.abrigomoacyralves.org

Fan Page Facebook
CEP: 69042-050 

CNPJ: 22.812.325/0001-01
Manaus – AM



Mantém também parceria com as principais Universidades e Faculdades de 
Manaus.

TRABALHO VOLUNTÁRIO

Histórico

O Abrigo Moacyr Alves é administrado pelo Núcleo de Amparo Social Tomás 
de Aquino desde 1996. Seu principal mantenedor é o Governo do Estado do 
Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania – SEJUSC, contando, ainda, com parcerias e colaboração de 
pessoas físicas, empresas da iniciativa privada e outras instituições da 
administração pública.

O Trabalho Voluntário na Unidade de Acolhimento Institucional Moacyr Alves 
é essencial e atende aos seguintes aspectos:

A instituição sem fins lucrativos exerce um papel de fundamental importância 
na sociedade, realizando a inclusão social de mais de cinquenta crianças e 
adolescentes com deficiência por meio de diversas atividades sociais, 
culturais e educacionais.

PARCEIROS E APOIO

Acolher, cuidar e dar apoio a crianças e adolescentes com deficiência 
(neurológicas e físicas) é o principal objetivo do Abrigo Moacyr Alves, 
atuando há mais de 30 anos na cidade de Manaus. 

Para que se possa oferecer esse serviço com qualidade às crianças e 
adolescentes acolhidos, se faz necessário a efetivação de parcerias e apoio 
para inúmeras atividades incluindo a ampliação e reforma da instituição, 
profissionais especializados e recursos que permitam aumentar a realização 
de atividades pedagógicas, culturais, sociais, psicológicas e de lazer.

Para sua manutenção, atualmente o Abrigo Moacyr Alves conta com Termo 
de Fomento firmado anualmente com o Governo do Estado por meio da 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania , – SEJUSC e ainda, com a  
sociedade civil, mediante a mobilização de pessoas envolvidas com as 
necessidades da instituição, apoiando com suas doações e a promoção de 
eventos para arrecadação de materiais e suprimentos, que permitam o bom 
andamento da estrutura de atendimento. 

- Desenvolver, com empresas da iniciativa privada, atividades de 
Responsabilidade Social de acordo com o planejamento da instituição 
(agenda da Coordenação de Eventos).

- Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;

- Auxiliar os funcionários na alimentação e no cuidado com a higiene dos 
assistidos;
- Ler histórias para as crianças/adolescentes;

- Ajudar na área na qual é capacitado (médico, professor, psicólogo, 
cozinheiro, cabeleireiro e outros).

Desenvolve suas atividades em diversas linhas de atuação, atendendo os 
acolhidos encaminhados para a instituição na fisioterapia, hidroginástica, 
música, jiu-jitsu, balé, capoeira, dança aeróbica, dança de salão, meditação, 
corte e costura, ampliado aos familiares e a comunidade, promovendo a 
inserção social e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários., 
inclusive àqueles que precisam das orientações e esclarecimentos quanto à 
patologia e cuidados dos seus filhos. 

A grande maioria dos acolhidos independente da mobilidade e locomoção, 
frequentam as escolas da rede pública de ensino ou em escolas especiais, de 
acordo com as suas especificidades.

Além desses serviços, a instituição conta com o acompanhamento da área 
médica e técnicas de enfermagem durante 24 horas com 04 equipes de 
profissionais que se revezam no atendimento às crianças/adolescentes.

Dos Atendimentos

O acolhimento se dá por se encontrarem naquele momento sob risco social e 
pessoal, sendo, portanto, retirados do convívio familiar como medida de 
emergência, determinado pelo Juizado da Infância e Juventude, mediante 
relatório circunstanciado do Conselho Tutelar, e manifestação do Ministério 
Pública, para posterior reinserção familiar à família de origem ou substituta, 
através do processo de adoção.

Os atendimentos são especializados e individualizados de acordo com as 
necessidades de cada criança/adolescente nas seguintes modalidades: 
Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Psicopedagogia, Serviço 
Médico (Neurologia, Psiquiatria, Pediatria e Clínica Geral); Fonoaudiologia, 
Odontologia e Nutrição (estágios acadêmicos) e atendimentos 
especializados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A instituição presta o serviço social especial de alta complexidade segundo a 
Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 
que trata da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, promovendo o 
acolhimento institucional (abrigo) temporário e de longa permanência, para 
crianças, adolescentes com deficiências, principalmente física e 
neurológica, e para aqueles que se tornaram adultos dentro da instituição e 
não têm para onde ir.
 

COMO ATUA O ABRIGO MOACYR  ALVES?

O Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, através do ABRIGO MOACYR 
ALVES, administra e desempenha atividades voltadas às pessoas com 
deficiências iniciadas em 1996, viabilizando principalmente ações de 
resgate, promoção, proteção, inserção social, educação, habilitação e 
reabilitação motora, assistência médica e emocional dos seus acolhidos.

Desde 1996 seu principal mantenedor tem sido o governo do Estado do 
Amazonas através da Secretária de Assistência Social e Cidadania – SEAS 
até 2011, e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 
SEPED a partir de 2012, por meio de convênio firmado anualmente.

Naturalmente que os recursos provenientes desse convênio não são 
suficientes para enfrentar todas as despesas, resumindo-se basicamente ao 
pagamento de funcionários, encargos sociais, luz, telefone e combustível. O 
restante tais como alimentação, vestuário, medicamentos, manutenção 
predial etc. são cobertos na medida do possível por doações e eventos 
promovidos pela instituição.

O trabalho com crianças e adolescentes deficientes (neurológicas e 
motoras), requer, portanto uma enorme mobilização de esforços para 
atendê-las satisfatoriamente, desde o provimento de materiais, 
equipamentos, alimentação diferenciada e cuidados especializados até a 
existência de uma equipe multidisciplinar composta por: médicos 
especialistas, assistente social, psicólogo, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, 
pedagoga, odontólogo e outros profissionais especializados, assim 
necessários para atender um publico que apresenta alto índice de 
comprometimento à sua saúde. Alguns são gastrotomizados e/ou 
traqueostomizados além de outras complicações, atendidas nas duas 
enfermarias existentes, mas sendo a grande maioria cadeirante e totalmente 
dependente, já que nesses casos se trata de deficiências múltiplas de grau 
três, além da assistência ao amparo afetivo e a promoção do resgate social 
e/ou reinserção social e/ou familiar.

BREVE APRESENTAÇÃO 

Os serviços ofertados são de ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE conforme 
resolução nº 109/09 do CNAS, que trata da tipificação dos serviços 
socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, voltado 
para o acolhimento institucional para crianças/adolescentes deficientes 
(neurológica e motora) que se encontravam sob risco pessoal e social, e 
excepcionalmente  àquelas que se tornaram adultos dentro da instituição e 
não têm para onde ir.
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