RELATÓRIO
SOCIAL
2020

1

PALAVRA DO PRESIDENTE

C

om o coração agradecido, apresentamos,
aos nossos parceiros e apoiadores de caminhada, o nosso Relatório Anual de 2020.
Como sabemos, o ano de 2020 trouxe grandes desafios para o mundo inteiro, e a partir
deles fomos obrigados a rever o Planejamento
Estratégico e o Orçamento anual- tudo para
que pudéssemos fazer frente ao momento delicado e sensível pelo qual o nosso país e o
mundo estavam atravessando.
Desde o início da pandemia do coronavírus, nossa maior preocupação era com os
nossos usuários e as famílias assistidas pelos
projetos na Amazônia.
Felizmente, o cenário sombrio não arrefeceu o ânimo e o desejo de servir dos nossos
missionários, colaboradores e voluntários. Eles
se dedicaram incansavelmente para atender
as necessidades básicas de milhares de famílias ribeirinhas no vasto Amazonas.
As dificuldades enfrentadas em todo o país
foram imensas, mas, pela graça de nosso Deus,
em meio a tantas lutas e desafios, continuamos nossas atividades e completamos 65 anos

de atuação no Brasil- continuando uma história repleta de fé, coragem e determinação!
Como o mundo inteiro, tivemos que nos
adaptar e continuar. Mas, graças ao Senhor,
realizamos, em conjunto com outros parceiros,
diversas ações emergenciais; continuamos
também a capacitar os Agentes Comunitários
de Saúde; instalamos dezenas de Unidades
de tratamento de Água e voamos centenas de
horas- transportando amor e esperança sobre
a selva amazônica.
Nosso propósito de ver “vidas e comunidades transformadas” na Amazônia cumpriu-se
a cada dia, através daqueles que chamados
para servir e dedicam suas vidas para que outros tenham vida, e vida em abundância!
Vamos celebrar! O ano
de 2020 foi um ano de muitas lutas, mas também de
muitas vitórias.
João Batista Silva
Presidente
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ASAS DE SOCORRO

U

ma organização cristã missionária.
Entidade sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, filantrópico, cultural, educativo, religioso, de assistência social e de
direitos humanos. Desenvolve programas
culturais, educacionais e de saúde, especialmente nas regiões mais carentes de transporte
e comunicação. Fornece apoio logístico para
programas assistencias desenvolvido em áreas remotas.

BASES
Anápolis – GO
Localizada no Aeroporto Municipal na cidade de Anápolis/GO, em uma área de 1.400
m2, nossa base contém a Sede Administrativa
de Asas de Socorro, Escola de Aviação e
Oficina Aeronáutica, atuando com as seguintes superintendências:

MISSÃO

• Administração: Contabilidade, Finanças,
Gestão de Pessoas, Patrimônio e
Tecnologia da Informação;

Somos uma organização cristã comprometida com a prática da Missão de Deus, por
meio da Logística Aérea e Desenvolvimento
Comunitário Integral, em populações de difícil acesso, em especial na Amazônia.

• Comunicação e Captação de Recursos:
Marketing, Redação e Produção
de Texto, Jornalismo e Editoração,
Publicidade e Propaganda, Filmagem e
Fotografia, Eventos e Conferências;

VISÃO
Vidas e Comunidades isoladas na
Amazônia, transformadas como fruto do serviço a Deus, por meio da Logística Aérea e
Desenvolvimento Integral Sustentável.

• Escola de Aviação: Cursos Práticos para
Mecânicos e Pilotos;
• Oficina Aeronáutica;
• Operações: Região Centro-Oeste.
Endereço: Rua Francisco Valois, Hangar 13,
Setor Industrial Aeroporto, CEP 75.104-280
E-mail: contato@asasdesocorro.org.br
Telefone: +55 (62) 4014-0333 / 4014-0319
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Boa Vista – RR
Em Boa Vista, Roraima, Asas de Socorro
apoia várias Organizações Missionárias que
atuam em diversas etnias indígenas. Além da
logística aérea, temos uma vasta rede de rádios e diariamente mantemos comunicação
com as aldeias para levantar as necessidades
e checar as condições do tempo. Em Roraima,
temos a mais antiga Base de Asas de Socorro,
criada no final da década de 50, para dar apoio
logístico aéreo às Missões que estão ali. Além
deste apoio, nós gerenciamos uma rede de
rádio instalada estrategicamente para atender
as necessidades de comunicação com as aldeias. A principal atuação de Asas de Socorro
Boa Vista é na área de Operação de Voo e
Socorro Emergencial. Os pilotos transportam
missionários e recursos necessários às aldeias
indígenas. Atua também como campo de
treinamento avançado, onde pilotos missionários fazem a inserção completa na aviação
missionária.
Endereço: Rua Rocha Leal, nº 795, Bairro
Centro, CEP 69.301-400, Boa Vista – RR ou Caixa
Postal 165, CEP: 69.301-970, Boa Vista – RR
E-mail: asasbvb@asasdesocorro.org.br
Telefone: +55 (95) 3224-2412

Manaus – AM
Localizada
no
lago
Puraquequara,
em Manaus, Amazonas, esta base abriga a Superintendência de Desenvolvimento
Integral Transformador que é a responsável
pela gestão dos projetos de desenvolvimento
social na Amazônia.

Porto Velho – RO
Em Porto Velho, Rondônia, Asas de Socorro
opera com duas aeronaves, sendo uma terrestre
e uma anfíbia, que permite pousos na água. A
aeronave anfíbia é estratégica na Amazônia, pois
permite que nossas equipes cheguem nas comunidades ribeirinhas com rapidez e segurança.

Em 1973, Asas de Socorro abriu um escritório representativo em Manaus, e três anos
depois já era uma base de operação ativa
dando apoio a missões, igrejas e outras organizações trabalhando em áreas de difícil
acesso.

Asas de Socorro por meio dessa Base já atuou
nas catástrofes de enchente dos Rios Purus e
Madeira, socorrendo as vítimas e ajudando na
reconstrução de suas comunidades.

Atualmente, a Base Manaus oferece apoio
Logístico através da aviação que por vezes se
transforma em equipes voluntárias de saúde, voos de socorro emergencial, auxílio em
situações de calamidades. Desenvolve projetos junto a comunidades ribeirinhas, na vila do
Puraquequara e nas comunidades distantes
entre rios e floresta. A coordenação é feita a
partir de Manaus indo para outros municípios
no interior. Os projetos de desenvolvimento social, dão ênfase ao saneamento, saúde,
educação, lideranças comunitárias, juventude,
arte e cultura e crescimento espiritual.

A Base oferece apoio Logístico através da
aviação que por vezes se transforma em equipes voluntárias de saúde, voos de socorro
emergencial, auxílio em situações de calamidades chegando as comunidades ribeirinhas
e indígenas. e serviços médicos as comunidades ribeirinhas, e indígenas. Apoia várias
Organizações Missionárias que atuam em diversas etnias indígenas.
Endereço: Caixa Postal 129, AC. Central, 76.801-974
E-mail: asaspvh@asasdesocorro.org.br
Telefone: +55 (95) 3224-2412

Endereço: Rua Capitão Anísio, 676,
Puraquequara, CEP: 69.009-050
E-mail: asasmao@asasdesocorro.org.br
Telefone: (62) 99299-1125
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AVIAÇÃO MISSIONÁRIA
MAIS RAPIDEZ

MAIS QUALIDADE DE VIDA

Um dia de viagem na mata equivale a uma
média de 6 horas de caminhada. São necessárias
paradas para descansar, comer, além dos preparativos para o pernoite, pois abaixo da copa das
árvores só há claridade razoável enquanto o sol
está a pino. Estima-se que 30 minutos de voo
seja o equivalente a 1 dia e meio de viagem pela
mata de uma aldeia até a outra.

Algumas situações comuns de trauma, ferimentos e ataques de animais peçonhentos
degeneram rapidamente em casos de extrema gravidade. A remoção para um centro de
atendimento, em tempo hábil para salvar a vida
do indivíduo, só é possível através do uso de
aeronaves, já que o mesmo trajeto com o enfermo pelos rios pode levar dias. O transporte
aéreo, indubitavelmente, contribui para a longevidade do missionário. Existem estudos que
comprovam que dispor do serviço da aviação
missionária acrescenta alguns anos, com qualidade de vida, dedicados ao ministério!

MAIS CARGA
Um adulto forte consegue levar em média
20kg de carga e nossas aeronaves transportam
mais de 400kg. Nossas aeronaves levam objetos
antes impossíveis: tratores, geladeiras, fogões,
baterias, painéis solares, vasos sanitários e pias;
além de remédios e vacinas.

MAIS SEGURANÇA
Caminhando pela mata, o missionário fica
exposto a todo tipo de animais selvagens e peçonhentos, perigos e doenças; com a aeronave
ele e sua família chegam com rapidez e segurança, e mais dispostos e com saúde, para realizar
seu ministério.

MAIS ABRANGÊNCIA
Foi criado uma rede de rádios HF que até hoje
permite o contato entre aviões, vilas e aldeias.
Com o tempo surgiram novos meios de comunicação e de localização utilizando satélites. Nós
temos ajudado nossos parceiros com a substituição de rádios velhos por mais modernos e
também compartilhando o nosso conhecimento tecnológico na aquisição de novos aparelhos.
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ESCOLA DE AVIAÇÃO ASAS DE SOCORRO

AVIAÇÃO EM NÚMEROS

A Escola atingiu 463 horas de voo nas aeronaves
e 98.2 no simulador no ano de 2020.

Boa Vista

295,3 horas voadas para aldeias indigenas

Seis alunos receberam instrução durante o ano de 2020, três no curso
de voo por instrumento, dois no curso de Piloto Privado e um no curso
de Instrutor de Voo.
No segundo semestre, a Escola passou a contar com mais um
Examinador Credenciado. Mesmo com as paralisações provocadas pela
pandemia e contando com apenas um instrutor no início do ano, a Escola
de Aviação alcançou bons números em horas voadas.

Porto Velho

161,2 horas voadas para projetos de desenvolvimento social
Anápolis

24,8 horas voadas para aldeias indígenas e lideranças cristãs

OP

Horas voadas

Número de passag.

Carga em (kg)

Tamanho da Frota

Aldeias/Atendimentos

Organizações Servidas

Janeiro

57,7

117

6291

5

35

9

Fevereiro

109,5

186

9265

5

40

9

Março

67,7

121

4528

5

37

9

Abril

1,9

5

0

5

3

2

Maio

4,6

0

960

5

5

1

Junho

18,6

1

1382

5

10

3

Julho

11,4

11

1297

5

4

2

Agosto

13.3

2

2115

5

5

2

Setembro

0

0

0

5

0

0

Outubro

62.8

101

8723

5

36

4

Novemb.

67.6

115

5661

5

55

4

Deezemb.

50.1

84

6726

5

33

4

Total anual

481.3

527

28925

173

41
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TRANSPORTE DE ENFERMOS
No início da pandemia o departamento de
Aviação adotou medidas rigorosas com base
no protocolo da MAF, da ANAC e da ANVISA
quanto à proteção dos pilotos e passageiros.
Uma das medias é o isolamento do piloto
durante o voo com pessoas contaminadas ou
com suspeita de contaminação com Covid 19.
Essas medidas permitiram que Asas de
Socorro agisse com rapidez e segurança no resgate a pessoas contaminadas com a Covid 19.

TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR
Asas de Socorro realizou diversos voos
para transportar merenda escolar para varias
aldeias da Tribo Yanomami em parceria com
a MEVA (Missão Evangelica da Amazonia) e a
SEDUC (Secretaria de Educação).

PROJETO XINGU
Nos meses de junho e julho Asas de Socorro
realizou uma campanha de levantamento de
cestas básicas e com o objetivo de levar esses recursos aos povos indígenas do Xingu. A
Funai não autorizou a entrada dos nossos aviões nas tribos, mas enviaram um veiculo para
recolher as doações e entregá-las aos povos
do Vale do Xingu.
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RELATÓRIO SOCIAL
AÇOES
1. Nasce a REVIVA - Rede Crista
de líderes do Puraquequara
Após meses de caminhada o grupo de
líderes do Bairro Puraquequara resolveu
dar vida às suas idéias e agir para a melhoria da vida das pessoas neste lugar.
REVIVA- Somos uma REDE formada por
um grupo de de pessoas amigas, unidos,
sonhadores, determinados a trabalhar juntos
para transformar o Bairro do Puraquequara
de forma inclusiva, inspiradora e inovadora.

2. Formações:
• Advocacy Ambiental: com o objetivo de instrumentar formadores de
opinião já dedicados a causa ambiental para multiplicar o tema junto
as suas comunidades de base e aumentar a consciência ecológica da
população alcançando principalmente as gerações mais novas.
• Promotores do Meio Ambiente
Capacitação: Quanto vale a nossa
casa? Como o objetivo de estimular

jovens e lideranças comunitárias
para serem promotores do Meio
Ambiente por meio de informações
e práticas simples de mobilização de
comunidade.
• Promotores de Diálogos: dinâmicas
de diálogos para prevenção de violência com base em gênero. Com o
objetivo: Formar educadores sociais,
de ambos os sexos para dialogar com
a temática de gênero e violência.
• Capacitação
na
Metodologia
Claves: Capacitar educadores sociais para por meio da metodologia
“CLAVES- Brincando nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis”
- promover a prevenção de abuso sexual de crianças e adolescentes.
3. AMA - Associação de
Moradores do Araras
Desde 2013 atuamos junto a comunidade São José do Araras e desde 2017
assessorando a AMA para fortalecer e qualificar a associação no desenvolvimento de
seus projetos na comunidade.
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Foi impossível visitá-los. A comunidade
passou pela pandemia.
É difícil descrever: Sem testes, sem equipe de saúde, com pouca medicação, muito
medo, a fé era o que tinha. Todas as semanas
tivemos notícias de pessoas que contraíram a
doença.
Juntos Asas e AMA desenvolvemos
• Plano de Contingência
• Distribuição de alimentos, itens de higiene e medicamentos
• Encontros com a diretoria da Associação
para alinhar as ações

75 horas de atividades entre práticas e
teóricas e é acompanhado por 02 enfermeiras voluntárias e idealizadores do
curso.
• Agentes da Água: 05 facilitadores foram formados em Manaus, na base de
Asas de Socorro e em cada comunidade onde a unidade foi instalada mais
02 pessoas receberam o treinamento.
Estão aptos a instalar e dar manutenção
nas unidades de tratamento simplificado de Água.

PARCERIAS:

4. Agua Limpa
Acesso a Água Potável no Médio Purus,
entre Lábrea e Pauini. O Projeto Agua Limpa Amazonas trabalha desde 2017 com o objetivo
de fortalecer o protagonismo dos comunitários de 33 comunidades na defesa dos seus
direitos cidadãos.
Foram instaladas 17 unidades de tratamento simplificado de água.
Agua chegando até as casas em duas
comunidades.
Formações:
• Agentes Comunitários de Saúde: 20
Agentes receberam o curso por vídeo-aulas, gravadas e entregues um a um
em cartões de memória para uso em
celular. O Curso tem aproximadamente
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BENEFÍCIOS EVENTUAIS:
Em virtude da Pandemia mundial de Covid
19, com a publicação do Decreto Estadual
de no. 42061 de 16.03.2020, Decreto de
Situação de emergência na Saúde Pública, entre outras providências proibiu a circulação
de pessoas e o transporte fluvial e terrestre,
ASAS DE SOCORRO, como uma organização
comprometida com a assistência social das
comunidades vulneráveis, elaborou um plano
de contingencia para cada região onde atua:
Sul do Amazonas, na RESEX do Médio Rio
Purus entre os municípios de Lábrea e Pauini;
no município de Caapiranga, AM, na comunidade São José do Araras, micro região do
Coari.
As famílias ribeirinhas isoladas em suas comunidades logo ficaram desabastecidas. Foi
necessário ajuda em doações de alimentos,
material de higiene e de proteção, medicamentos para os postos ou mesmo para as
equipes de saúde atuando em campo. As doações também foram importantes para ajudar
na segurança alimentar das famílias e permitir
que ficassem em casa observando a orientação
das autoridades para prevenir a contaminação
pelo Corona vírus.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM DOAÇÕES
FEITAS POR ASAS DE SOCORRO
E UMA REDE DE PARCEIROS
Manaus – AM
Fizemos o mapeamento das famílias, cadastradas no CAD-Único, do bairro Puraquequara
com a parceria das lideranças: pastores, coordenadores da pastoral da família e da criança
da igreja católica, líderes de comunidades ribeirinhas e ramais, identificamos as famílias
necessitadas de alimento. A articulação entre Asas de Socorro e REVIVA buscou doações
e organização das doações de forma segura
sem aglomerações. Criou momento de informação para prevenção do coronavírus.

Asas de Socorro distribuiu
na rede socioassistencial de
Manaus as doações para 58
organizações da sociedade civil.
Doações em Números
cestas básicas

310 unidades

carne enlatada (mafrig)

29.424 unidades

sabonetes (unilever )

121.973 unidades

comunidades

68 comunidades
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Lago de Araras – Caapiranga – AM
Em conjunto com a AMA que já vem fazendo os cadastros das famílias foram feitas as
entregas das doações. A AMA fez toda a distribuição e prestação de contas.

Foi fretado um barco e uma equipe
viajou por toda a RESEX por 08 dias
passando em cada comunidade e
entregando as cestas aos cuidados
de cada líder comunitário. As
entregas aconteceram para 138
comunidades extrapolando um
pouco as comunidades da Resex.

Doações em Números:
carne bovina enlata 198 g

2.232 unidades

carne bovina com
batatas 395 g

2.232 unidades

sabonete lux 0,84 g

6.156 unidades

medicamentos

para posto na comunidade

comunidades

02 comunidades

Os líderes de cada comunidade ficaram
responsáveis pela distribuição e a prestação
de contas.
Doação em Números
sabonetes 0.84 g

25.920 unidades

carne bovina enlatada 198 g 2.880 unidades

Resex do Médio Purus
Para fazer a entrega das doações às
famílias das comunidades no Rio Purus uma articulação que uniu forças da ATAMP, ICMBIO,
MEAP e prefeituras de Lábrea e Pauini se fez
necessário.

carne bovina com batata
enlatada 935 g

9.120 unidades

kits de primeiros socorros

20 unidades

cestas básicas

1.569 unidades

comunidades

138 comunidades
do rio Purus

RESULTADOS EM NÚMEROS
Municípios

Comunidades

Famílias

OSCs em
colaboração

Etnias

Total de Pessoas
Beneficiadas

7

208

2.094

58

6

44.431
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TOTAL DE DOAÇÕES

MAIS NÚMEROS PARA GRÁFICOS

Cestas
básicas

Sabonetes

Carnes

Kits 1os
Socorros

Unidades de
tratamento
de Água

Kits infantis

Formações/
Capacitações

Participantes

Dias em
Comunidades
/Pandemia

Voluntários

Parcerias/
Colaborações

275

1.879

283.920

66.048

20

17

06

98

49

21
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A AÇÃO COM A AVIAÇÃO
Asas de Socorro tem uma base e operações
aéreas em Boa Vista Roraima que serve em logística aérea treze comunidades indígenas,
transportando 527 pessoas, e 28925 kg em
cargas por ano. Essa base de operações aéreas fica disponivel para vôos de emergências.
Na pandemia auxiliou nas demandas
de vôos para retirada de colaboradores de

organizações e de órgãos de governo que servem as comunidades indígenas na região.
Atividade
Logistica aérea de Boa Vista para as aldeias
de Palimi-U e Budu-U. Carga totall de 6.300
kg, entre março e setembro
Por ocasião da pandemia COVID-19 foram
demandados vôos para entrega da merenda
escolar. Asas de Socorro em parceria com a
MEVA e SEDUC realizaram as entregas.

Objetivo
Suprir alimentação de crianças em idade
escolar no período da pandemia COVID-19.
Público alvo
Nas duas aldeias Yanomamis, a SEDUC
mantem a escola de ensino fundamental com
aproximadamente 30 alunos cada, ao todo 60
alunos. Para chegar a essas aldeias o acesso é
aéreo, em 1:20 horas no CESNA 206.
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MIX DE SUSTENTABILIDADE
AUDISA
A entidade Asas de Socorro registrada sob
CNPJ 01.052.752/0001-69 foi devidamente
auditada pela Audisa Auditores Associados,
empresa especializada em entidades do terceiro setor, que emitiu o relatório do auditor
independente em 10 de junho de 2020, proporcionando credibilidade e transparência
das suas ações.

Outros (atividades administrativas): 3%
Governo (isenções e imunidades): 5%
Prestação de serviço (escola e oficina): 15%
Parceiras (vôo e Tearfund): 22%
Contribuição PF e PJ (campanhas alavancaram a arrecadação, principalmente de PJ para cestas básicas) : 55%
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SELO DOAR

E

m 2020 Asas de Socorro foi aprovada no
processo de auditoria do Selo Doar qualificando-se como organização certificada
com o Selo A.
Isso significa que passamos a fazer
parte de um seleto grupo de organizações brasileiras certificadas de forma
independente que alcançaram o
padrão mínimo de qualidade definidos pelo Instituto Doar e
baseados
nos
principais
modelos de certificação
internacionais para organizações da sociedade civil.
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