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Nome do Projeto:  
SERVIR 

 

Local de Atuação 
REGIÃO AMAZÔNICA 

 

Responsáveis pelo Projeto 
Coordenador Geral: 

Joaquim Nogueira da Silva Neto 

E-mail: admin@missaodoceu.org.br                                                    Site: 

Celular: (92) 99340-6612                                                                       www.missaodoceu.org.br 

 

 

Missão do Céu 
A Associação Missão do Céu é uma organização missionária, sem fins lucrativos, que atua 

na região amazônica principalmente na área de logística e projetos de cooperação missionária. 

É uma missão de apoio a outras organizações parceiras, com o propósito comum de levar o 

evangelho para as pessoas que vivem nos lugares mais isolados da Amazônia. 

 

Apresentação 
A conjuntura da pandemia do COVID-19 tem afetado a vida de milhares de pessoas em todas 

as nações, com impacto nas mais diferentes áreas. Tendo em vista a vulnerabilidade sanitária 

das comunidades tradicionais amazônicas, a Missão do Céu, em parceria com a ONG Aprisco, 

está desenvolvendo mais uma etapa do projeto Servir, mediante a distribuição de 

medicamentos às regiões e comunidades mais afetadas pela pandemia. 

 

Motivação 
 
Objetivo Geral: 

Viabilizar a distribuição de medicamentos para populações em extrema vulnerabilidade 

sanitária da Amazônia em decorrência da pandemia de COVID-19. 

 

Objetivos Específicos: 

● Estabelecer parcerias com organizações para a arrecadação e distribuição de 
medicamentos.  

● Organizar, de forma conjunta com parceiros, parte logística para distribuição dos 
medicamentos no estado do Amazonas. 

● Efetuar a entrega dos medicamentos aos responsáveis locais para posterior 
redistribuição à população, sob prescrição médica. 

● Mobilizar igrejas indígenas e ribeirinhas para o recebimento das doações.  
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Metodologia  
A ONG Aprisco (Associação de Presbiterianos para Inclusão Social Comunitária) é 

diretamente responsável pela aquisição dos medicamentos, os quais são doados à ONG por 

igrejas, pelos próprios médicos e demais profissionais da área da saúde que são voluntários no 

projeto SERVIR e por outras organizações parceiras. Também compete à Aprisco o envio desses 

medicamentos de São Paulo a Manaus, bem como o auxílio na emissão de prescrições via 

Telemedicina. 

A Missão do Céu é responsável por toda a logística do projeto na região amazônica. Isso 

significa que a retirada dos medicamentos no aeroporto, a organização dos kits e o envio deles 

para os parceiros locais ficará sob responsabilidade desta agência missionária. Para a montagem 

dos kits, a Missão do Céu está recrutando voluntários, os quais são encarregados de conferir, 

separar e dividir os medicamentos em kits iguais para as regiões beneficiadas. Depois de 

montados, esses kits são enviados pela Missão do Céu aos parceiros locais, que são responsáveis 

pela distribuição dos medicamentos nas comunidades, sempre sob prescrição médica. Esse 

envio ocorre por transporte aéreo, diretamente pela Missão do Céu ou por empresas de táxi-

aéreo parceiras, sem custo adicional.  

 

 

Resultados Esperados 
O público alvo serão comunidades em situação de extrema vulnerabilidade sanitária no 

Amazonas, atingidas pela pandemia do COVID-19. Pretende-se com a execução do projeto 

suprir as comunidades-alvo de medicamentos que possam ser úteis no tratamento de diversas 

doenças, bem como dos sintomas causados pelo novo Coronavírus. 

 

        Equipe 
A MDC está disponibilizando a seguinte equipe para execução do projeto: Coordenador de 

Projeto, Redator, Relações Institucionais e Gestor Operacional. 

 

Parceiros 
              Estarão envolvidos no projeto as seguintes organizações parceiras: 

 

● CONPLEI: mapeamento das comunidades afetadas e distribuição dos medicamentos. 

● Projeto Amanajé: mapeamento das comunidades afetadas e distribuição dos 

medicamentos. 

● ONG Aprisco: captação e envio dos medicamentos, e suporte médico. 
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Anexos 
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