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 Na medida em que vivemos, vamos reconhecendo as coisas de valor da vida, as 
coisas que realmente importam. Se procurarmos fazer o bem sem medir esforços e sem 
esperar por recompensas, a satisfação por ter ajudado alguém será inigualável.
 Quem opta por fazer doações a instituições de caridade, é preciso se informar a 
respeito da instituição para ter certeza de que sua contribuição está sendo utilizada de 
maneira correta. 
  Dicas do que fazer antes de realizar doações:

1. Orçamento

Dispor o seu orçamento no papel. Estude quais economias sua 
família pode fazer para ajudar com uma doação mesmo que 
pequena. De acordo com o site Filatropia.org, os brasileiros gastam 
cerca de R$ 20,00 por ano com doações.

3. Acompanhamento

É interessante acompanhar o trabalho da instituição, assim irão saber quais são as reais 
necessidades. Além disso, procurar estar a par da prestação de contas da entidade, tanto 
financeira como relacionada à sua atuação na sociedade e os resultados de suas 
intervenções. Isso auxilia no diagnóstico para efetuar a doação.

2. Informação

Procure informações sobre o órgão. Várias organizações oferecem cadastros de 
Organizações Não Governamentais (ONGs) para consulta, como o Instituto Brasileiro 
do Terceiro Setor (IBTS), a Associação Brasileira de ONGs (ABONG) e o Ministério da 
Justiça, que oferecem em seus sites pesquisas gratuitas de entidades que fazem parte da 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

4. Resultados

No site Filantropia.org tem outra dica importante: “Para qualquer doação ser eficaz, você 
precisa acompanhar os resultados. Para estar ligada, peça informes periódicos da entidade. 
Dados como o número de pessoas beneficiadas pelo projeto, o que foi concluído e o que 
ainda falta. Dessa forma, você corre menos riscos de ver seu dinheiro aplicado em projetos 
ineficazes”. 

 A pessoa jurídica pode depositar o recurso na conta bancária da entidade sem fins 
lucrativos, não importando o seu foco de atuação. Recomenda-se a assinatura de um termo 
que comprove a operação, bem como os fins a que se destinam os valores. Caso a benefi-
ciária seja qualificada como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OCIP), uma instituição de Utilidade Pública Federal ou sirva desinteressadamente à comu-
nidade ou aos trabalhadores, poderá haver dedução do valor doado, a ser abatido do Impos-
to de Renda (IR) e Contribuição Social Sobre o Lucro (CSSL) devido pela pessoa jurídica 
doadora, até o limite de 2% do lucro operacional da organização – desde que esta seja tribu-
tada em regime de lucro real. Nesse caso, a receptora da doação deverá fornecer à doadora 
uma declaração no modelo da Instrução Normativa 87/96 da Secretaria da Receita Federal.

Fazer caridade não é simplesmente assinar um cheque e entregá-lo a uma entidade 
beneficente. Para que seu ato seja eficaz, é preciso participar.

PARA DOAÇÃO!
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O Abrigo Moacyr Alves possui necessidades a serem preenchidas. 
Para que isso seja completo, serão essenciais doações ou parcerias 
com instituições maiores. Os recursos básicos são custeados por meio 
de parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas 
Deficientes (SEPED), porém, existem carências não cobertas, 
demandando recursos financeiros os quais a Unidade Moacyr Alves 
não dispõe. Pode-se citar: alimentos perecíveis e não perecíveis, 
medicamentos de uso contínuo, fraldas descartáveis e geriátricas, 
material de higiene pessoal, roupas e calçados, roupas de cama, mesa 
e banho, e instalações adequadas para tratamento e desenvolvimento 
psicomotor e social das pessoas com deficiência.

5

foto: acervo da instituição



Com a parceria firmada com a Secretaria 
da Pessoa com Deficiência (SEPED), o 
Abrigo realiza o pagamento dos 
colaboradores, de encargos sociais, contas 
de energia, de telefone e de combustível, 
mas os recursos adquiridos com a parceria 
não são suficientes para suprir todas as 
necessidades básicas dos acolhidos.

Os acolhidos recebem atendimentos 
especializados, e um deles é o dos 
cuidadores, que estão sempre 
participando de cursos e capacitações para 
realizar um trabalho eficiente e 
satisfatório. Cuidar de crianças e 

 Atualmente, são atendidas 54 
pessoas, sendo crianças, adolescentes e 
adultos com deficiência (neurológicas e 
motoras), assim como 135 pessoas da 
comunidade que recebem atendimento de 
hidroterapia e fisioterapia. O Abrigo 
desempenha atividades direcionadas ao 
resgate, ao bem-estar, à promoção, à 
proteção, à inserção social, à educação, à 
habilitação e à reabilitação motora, à 
assistência médica e emocional de seus 
acolhidos. O objetivo principal da 
Instituição é acolher, cuidar e dar apoio às 
crianças e aos adolescentes que recebem 
atendimento.
A Instituição atende os acolhidos que 
foram encaminhados por meio do Juizado 
da Infância e da Juventude e Conselhos 
Tutelares, ampliando o trabalho com os 
familiares que necessitam de orientações 
a respeito dos cuidados com o tratamento 
de seus filhos. O trabalho realizado com 
as crianças e os adolescentes requer 
atenção e cuidados especializados e, para 
isso, o Abrigo necessita de materiais, 
equipamentos e alimentação diferenciada. 

adolescentes nem sempre é uma tarefa 
simples, mas para quem faz o que gosta 
com dedicação e entrega e, 
principalmente, quando há amor, o 
trabalho torna-se fácil e gratificante. É no 
que acredita a antiga cuidadora e atual 
coordenadora, Raimunda Nonata, ao 
afirmar que “trabalhar no Abrigo é 
gratificante. É um aprendizado todos os 
dias, porque não é qualquer pessoa que 
consegue lidar com crianças. É uma troca 
muito bonita, e levo esses ensinamentos 
para a minha casa”.

Os cuidadores dividem-se em 4 plantões. 
Atualmente, o Abrigo tem um quadro com 
aproximadamente 30 pessoas para cuidar 
dos acolhidos. Uma tarefa complexa que 
exige comprometimento, pois essas 
pessoas são responsáveis por suprir as 
necessidades básicas das crianças, como 
alimentação, saúde, educação, higiene e 
afeto. Os cuidadores tornam-se a família 
dos acolhidos. “É uma relação de mãe e 
filho mesmo, e eles nos chamam de mãe, 
porque é isso que nós somos para eles, 
somos a família deles”, afirma a 
coordenadora.

E para que o Abrigo continue cuidando de 
seus acolhidos é preciso que as doações 
sejam contínuas. Doações como 
alimentos, roupas, calçados, brinquedos, 
materiais de higiene, limpeza e 
equipamentos de mobilidade e que são 
materiais essenciais para a manutenção e 
o bem-estar daqueles que ali residem. 
Seja um doador e ajude a continuar esse 
trabalho! 

“É uma relação de mãe 
e filho mesmo, e eles 
nos chamam de mãe, 
até porque é isso que 
nós somos para eles, 

somos a família”

Raimunda Nonato
(coordenadora dos cuidadores)
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 Para que os acolhidos recebam tratamentos satisfatórios, o Abrigo oferece 
atendimentos específicos de médicos especialistas, assistentes sociais, psicólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pedagogas e odontólogos, além de outros profissionais 
capacitados para atender as necessidades das crianças.

Garante o atendimento dos 
acolhidos decorrentes de 
situações de vulnerabili-
dade e risco social, viabili-
zando o acesso aos direitos 
sociais, à assistência, 
proteção e cuidados.

Possibilita espaços de 
reflexões e ações junto 
aos acolhidos e à equipe 
de colaboradores, identifi-
cando as demandas rela-
cionadas às condições 
psicossociais dos acolhi-
dos 

Oferece suporte adequado 
às necessidades de cada 
indivíduo e busca melhores 
estratégias para facilitar e 
estimular as habilidades e 
trabalhar as dificuldades 
que impedem o aprendiza-
do de cada acolhido.

Presta serviço odontológi-
co assistencial e preventi-
vo a todos os acolhidos, 
com reestabelecimento e 
manutenção da saúde oral.

Possibilita que os acolhi-
dos com paralisia cerebral 
possam utilizar da melhor 
formam suas funções, 
assim como os autistas 
para melhorarem suas 
habilidades.

Melhorar a qualidade de 
vida dos acolhidos que 
possuem necessidades de 
atendimento fisioterapêu-
tico, assim como pessoas 
deficientes da comuni-
dade.

Presta assistência 
farmacêutica, promoven-
do o uso racional de me-
dicamentos.

Proporciona assistência 
em saúde aos acolhidos, 
realizando as demandas 
relacionadas à área.

Presta assistência em 
saúde junto aos acolhidos, 
estabelecendo diagnósti-
cos médicos das patolo-
gias físicas e mentais 
apresentadas, definindo a 
conduta médica indicada a 
cada diagnóstico.
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Acolhido fazendo fisioterapia

Acolhidos trabalhando com a psicopedagoga



 
 projeto Educação para Jovens e 
Adultos do Abrigo é resultado de uma 
parceria firmada, no final de 2016 com a 
Secretaria Municipal de Educação 
(SEMED), que perseverava a ideia de 
levar uma escola para o Abrigo. De 
acordo com a idealizadora do projeto e 
psicopedagoga da Instituição, Fabiana 
Lima, ao procurar escolas para matricular 
os jovens acolhidos, que já são maiores de 
idade, encontrava inúmeras dificuldades, 
muitas vezes, impossibilitando-os de 
estudar.
“Havia uma grande dificuldade em ma-
tricular os acolhidos mais velhos nas 
escolas públicas e particulares devido aos 
problemas em relação a professor, metod-
ologia, adaptação dos jovens ao local. Eu 
via potencial para desenvolver habilidade 
para serem alfabetizados, de serem 
trabalhadas essas capacidades. Foi 
quando tivemos a ideia de irmos à secre-
taria. O psicólogo e eu conversamos com 
a subsecretária de educação e explicamos 
nossa vontade de instituir uma escola no 
Abrigo”, afirmou a idealizadora do proje-
to.
Hoje, o projeto possui uma sala no Abrigo 
e atende a 15 alunos acolhidos e cinco da 
comunidade, encaminhados pela 
SEMED. As aulas ocorrem no turno ma-
tutino e são ministradas por uma educa-
dora, um professor de educação física e 

um estagiário, disponibilizados pela Sec-
retaria de Educação. Os discentes são ma-
triculados normalmente no sistema, 
passam por processos avaliativos e cum-
prem horários de entrada, intervalo e 
saída, assim como em uma escola regular. 
Embora seja um projeto em parceria com 
a SEMED, o Educação para Jovens e 
Adultos (EJA) do Abrigo precisa de mate-
riais didáticos que possam ser usados dia-
riamente, como jogos, cadernos, lápis de 
cores e livros. As doações podem ser 
feitas diretamente na Instituição.

Eu via potencial para 
desenvolver habilidade 
para serem 
alfabetizados, de serem 
trabalhadas essas 
capacidades
Fabiana Lima
Psicopedagoga

o Materiais da sala de aula Materiais da sala de aula

Alunos no horário de aula Quadro

Nome dos alunos Detalhe da sala

Alunos
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       Uma empresa que contribui com uma organização humanitária seja com dinheiro, 
produtos ou serviços ganha visibilidade, publicidade, reconhecimento perante a comu-
nidade, fortalecimento da marca no mercado, potenciais clientes e parceiros, além de 
mudar a vida de pessoas com suas doações. Uma das opções, além de doações mon-
etárias, é inserir os colaboradores como voluntários em projetos sociais para engajá-los 
à causa em nome da empresa. Isso traz reconhecimento para a marca e pode ser um 
diferencial para os consumidores que são engajados em causas sociais.
 Há 30 anos, o Abrigo atua na cidade de Manaus, sendo uma instituição reconhe-
cida pela comunidade. É uma Instituição consolidada e tem visibilidade perante os 
meios de comunicação. Um exemplo disso são as matérias veiculadas nos principais 
portais de notícias da cidade. Atrelar a empresa ao Abrigo Moacyr Alves pode gerar 
benefícios como novos clientes, parceiros e o reconhecimento em ser uma empresa 
cidadã, que ajuda e faz parte da vida dos acolhidos, em que ambas as partes serão bene-
ficiadas. Seja um doador. Doe tempo. Doe amor. Doe.
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 CUSTOS FOTOS

 Controlar gastos não é fácil, ainda mais quando se trata de uma instituição do 
porte do Abrigo Moacyr Alves. O consumo para cada criança é alto, por isso, muitas 
vezes é necessário realizar ações para suprir os valores exigidos para manter um ambi-
ente, alimentação e vestuário de forma que agrade a todos, principalmente os acolhidos. 
As informações abaixo são baseadas no que os acolhidos usam diariamente, desde 
roupas a medicamentos, as estimativas sempre irão mudar de acordo com a necessidade 
de cada um

48%
FRALDAS
GERIÁTRICAS

mensalmente são usadas
cerca de 4.200 unidades

12%
FRALDAS

INFANTIS
mensalmente são usadas
cerca de 1100 unidades

34%
MEDICAMENTOS

mensalmente são gastos
cerca de R$ 3,000.

2%
LEITE EM PÓ

mensalmente são gastos
cerca de 5 caixas.

2%
LEITE LIQUIDO
mensalmente são gastos

cerca de 7 caixas.

3%
FARINÁCEOS

mensalmente são gastos
cerca de 3 caixas.

Alguns fatores não puderam 
ser usados, pois, se tornam 
de consumo difícil como a 
carne, frango e peixe, isso 
acontece por falta de 
doações. As roupas são clas-
sificadas com baixa necessi-
dade, as doações auxiliam 
grandemente nesse quesito.

Guarda roupa Sala de fisioterapia

RefeitórioSala de fisioterapia

Lavanderia Sala de fisioterapia
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Participo há um ano e tem me 
feito muito bem! O ambiente é 
alegre, os acolhidos estão 
sempre lá com a gente, sempre 
sorrindo e nos alegrando. É 
uma experiência muito bonita. 

Samy Oliveira
(Aluna da aeróbica)

COMUNIDADE COMUNIDADE

Serviços para a 
comunidade
Os serviços ofertados para a comunidade são gratuitos e têm o objetivo de sensibilizar, 
promover e integrá-la ao ambiente do Abrigo, assim como reinserir os acolhidos à essa 

comunidade. São eles:

Aeróbica 
(De segunda à sexta em dois horários, de 18h às 19h e de 19h às 20h)

Capoeira
(Todo sábado a partir das 8h)

Hidroginástica
(De segunda à sexta a partir de 18h)

Jiu-jitsu
(De segunda à sexta a partir das 20h)

Ballet
(Todos os sábados a partir das 8h)
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Ao longo do ano, o Abrigo realiza eventos para doações e 
para dar continuidade às atividades de inclusão social dos 
acolhidos. São realizados brechós, feijoadas, arraiais, entre 
outros eventos, que são divulgados nos veículos de 
comunicação da cidade e têm a presença e a participação da 
comunidade. Alguns desses eventos são realizados para suprir 
necessidades imediatas da Instituição, como arrecadação de 
materiais de higiene e equipamentos de mobilidade.
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As crianças e adolescentes do Abrigo têm 
em especial a sinceridade e o amor que 
transbordam para aqueles que eles 
conhecem. Os laços afetivos ali existentes, 
uma vez feitos, não poderão mais ser 
esquecidos. 

  Projeto Adote uma Cartinha foi criado, em 
2016, com o objetivo de arrecadar  presentes para o 
Natal dos acolhidos. As cartas ficam disponíveis na 
árvore de natal do abrigo durante o mês de novembro 
e dezembro. O objetivo é estreitar o laço das crianças 
com quem lhe entrega o presente. De acordo com a 
assistente social da Instituição, Socorro Bezerra, 
quem estiver interessado em ser o Papai ou a Mamãe 
Noel, basta fazer uma visita à instituição. Segundo a 
psicopedagoga Fabiana, é a época em que mais a 
instituição recebe doações de roupas e brinquedos 
novos para os acolhidos. Este ano de 2017, 56 
cartinhas estão disponíveis para quem deseja fazer o 
natal dessas pessoas mais feliz. Adote!

A simplicidade em como eles 
transcendem esse amor é repassada de 
diversas formas. Uns conversam mais, 
outros se satisfazem apenas com a 
presença de uma pessoa ali. Você 
percebe que não precisa de muito para 
fazer uma criança feliz, que o simples se 
torna algo grandioso. Exemplo disso é a 
história do João Vitor. Ele tem 18 anos, e 
é um rapaz que está sempre sorrindo, 
satisfeito. Ele nos escreveu uma carta 
contando como é a sua convivência no 

Abrigo, com seu jeito único e puro, como você pode ver na imagem a seguir:

“9/11/17
Meu nome é João Victor eu não andava
quando eu �z muita �sioterapia. Estudo na escola
Paulo Freire, que gosto de estudar mais geogra�a e artes.
Eu gosto de fazer no abrigo é jiu-jitsu”
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ABRIGO MOACYR ALVES

Rua 07 , S/N – Alvorada I

Fone/Fax: 3238-2115 / 9605-6608

E-mail: abrigomoacyralves@gmail.com

Manaus-AM


