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Nome do Projeto 
SOS AMAZONAS – OPERAÇÕES DE VOOS 

Responsáveis pelo Projeto 
Coordenador Geral  

Pr. Márcio Rempel 

executivo@missaodoceu.org.br  

(92) 98404-4277 

 

Gerente de Projetos (MDC):  

Lucas Mendes 

projetos@missaodoceu.org.br 

(92) 98453-0324 

Informações: 

https://missaodoceu.org.br/sosamazonas/ 

 

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 
O Amazonas vive hoje uma situação delicada e caótica na saúde pública. Devido a nova onda de casos 

de Covid-19 em todo o estado, a falta de insumos como oxigênio, medicamentos, e materiais de proteção 

tornou-se assunto mundial. 

No intuito de contribuir com as populações em situação de extrema vulnerabilidade social no Estado 

do Amazonas, a Missão do Céu lançou a Campanha SOS Amazonas – Operações de Voos com o objetivo 

principal de prover o transporte de Cilindros de Oxigênio para os interiores do estado, bem como o apoio 

nas UTIs Aeromédicas, conforme disponibilidade de recursos. 

 

Motivação 
 
Objetivo Geral: 

Viabilizar o transporte de Cilindros de Oxigênio para os interiores do estado e auxiliar no suporte da 

logística de pessoas que estão em estado emergencial e que precisam ser removidas via UTI Aeromédica 

com urgência de seus municípios/comunidades para localidades com melhores recursos disponíveis para 

tratamento. 

 

Objetivos Específicos: 

✓ Viabilizar o transporte aéreo e disponibilização dos cilindros de oxigênio nos hospitais públicos de 

Parintins e municípios adjacentes. A partir de Parintins, o transporte fluvial será viabilizado pelas 

prefeituras ou organizações parceiras, alcançado os municípios de Nhamundá, Barreirinha e Boa 

Vista do Ramos; 
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✓ Viabilizar os voos para Santarém afim de recarregar os cilindros de oxigênio e levá-los de volta à 

Parintins para que a distribuição entre os demais municípios alcançados seja realizada; 

✓ Estabelecer parcerias com organizações e igrejas para aquisição dos cilindros, recarga e distribuição 

deles no interior do Amazonas; 

✓ Organizar, de forma conjunta com parceiros e voluntários a parte logística para distribuição dos 

cilindros de oxigênio; 

✓ Captar recursos e doações para viabilizar o transporte de pacientes em aeronaves (UTIs 

Aeromédicas) preparadas para levá-los a outras localidades mais bem estruturadas para o 

tratamento do Covid-19. 

 

Metodologia  
A Missão do Céu é uma das responsáveis pelo projeto e campanha de divulgação através das mídias 

sociais e hotsite criado (https://missaodoceu.org.br/sosamazonas/). 

Em conjunto com seus parceiros, A MDC tem disponibilizado sua tripulação e equipe de voluntários, 

bem como parte de seus recursos financeiros realocados no orçamento para suprir as demandas 

emergenciais. 

Grupos de apoio tem sido organizados pela Missão do Céu tanto na operação de voos, como na 

distribuição e organização das remessas de envio dos cilindros de oxigênio que vão em direção ao Interior 

do Amazonas. 

 

Resultados Alcançados 
 

RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

Data Operação 
Pessoas 

Beneficiadas 

Horas de 
Oxigênio por 

Pessoa 

Horas 
Totais de 
Oxigênio Valor gasto 

22/01/21 
Transporte de 243 cilindros pequenos 

de Manaus para Parintins 243 1 243 R$ 9.000,00 

25/01/21 
Transporte de 15 cilindros grandes de 

Manaus para Parintins e região 24 12 180 R$ 10.000,00 

28/01/21 
Transporte de 15 cilindros grandes de 

Manaus para Parintins e região 24 12 180 R$ 10.000,00 

28/01/21 
Transporte de 15 cilindros grandes de 

Santarém para Parintins e região 24 12 180 R$ 6.200,00 

29/01/21 
Transporte de 15 cilindros grandes de 

Manaus para Parintins e região 24 12 180 R$ 10.000,00 

30/01/21 
Transporte de 15 cilindros grandes de 

Manaus para Parintins e região 24 12 180 R$ 10.000,00 

30/01/21 
Transporte de 15 cilindros grandes de 

Santarém para Parintins e região 24 12 180 R$ 6.200,00 

- TOTAIS: 387 73 1323 R$ 61.400,00 

 

✓ Resgate do missionário Valdinei (MEAP) - Lábrea/AM para Goiânia/GO – TOTAL INVESTIDO: R$ 

40.000,00 

✓ Resgate do missionário Dr. Elias C. De Assis (ALEM) – Iranduba/AM para São Paulo/SP - TOTAL 

INVESTIDO: R$ 127.800,00 
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• Ao todo já foram gastos aproximadamente R$ 229.000,00 

• Até o dia 31 de janeiro de 2021 obtivemos um total de aproximadamente R$ 30.000,00 em 

doações e contribuições voluntárias. 

 

Resultados Esperados 
Temos como objetivo proporcionar suprir o máximo possível das demandas emergenciais que 

principalmente estão localizadas nos interiores do Amazonas. Além dessas demandas, também temos 

como prioridade através do Cuidado Pastoral de Obreiros auxiliar na locomoção de missionários que 

estão em estado crítico de saúde devido ao Covid-19. 

Sendo assim, o público-alvo serão famílias em situação de extrema vulnerabilidade social, além 

dos obreiros filiados às agências missionárias com trabalhos existentes no interior do Amazonas. 

Pretende-se com a execução dessa campanha, beneficiar o maior número de pessoas possíveis. 

 

 

Orçamento  
Os recursos necessários para a execução do projeto serão captados através de doações de 

pessoas físicas, jurídicas e entidades sem fins lucrativos, através da realização da campanha proposta 

e recursos disponíveis de forma emergencial no orçamento financeiro da Missão do Céu. 

Recursos Médios por Viagem 

Itens Necessários Voos Estimados Valor Estimado 

Voos para Parintins/AM (Custo Médio: Ida e Volta – 

R$ 10.000,00) 

3 voos por semana, 

durante 3 semanas 
R$ 90.000,00 

Voos para Santarém (Custo Médio: Ida e Volta – R$ 

6.200,00) 

3 voos por semana, 

durante 3 semanas 
R$ 55.800,00 

UTIs Aeromédicas – (Obs.: Custo médio de cada voo 

destes, partindo de Manaus/AM para o Centro-

Oeste é de R$ 95.000,00) 

2 por mês R$ 100.000,00 

TOTAL: R$ 245.800,00 

 

Recursos Disponíveis (o que temos) 
Valor disponível para o projeto: 

Provedor Tipo de apoio Valor Programado 

Missão do Céu 
Auxílio Logístico + Tripulação + Equipe 

Voluntários + Recursos 
R$ 45.800,00 

 

Recursos Necessários (do que precisamos) 
Valor necessário para cobrir os custos do projeto: 

Recursos Necessários Valor Estimado 

Captação externa, parceiros R$ 200.000,00 
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Pessoal Necessário (Equipe) 
Equipe de Missionários e Voluntários da Missão do Céu, além dos parceiros desse projeto. 

 

Anexos 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resgate do missionário Dr. Elias C. De Assis (ALEM) – Iranduba/AM para São Paulo/SP 
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• Resgate do missionário Valdinei (MEAP) - Lábrea/AM para Goiânia/GO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhos 
 

• Pr. Elmer Lessa (Primeira Igreja Batista de Parintins – AM) 
 

“Recebemos 15 cilindros de oxigênio. Fica aqui o nosso agradecimento, nossa gratidão à 

Missão do Céu e a todos os parceiros envolvidos. Muito obrigado pelas doações desses voos, os 

quais estão se tornando possível trazermos com agilidade o oxigênio para Parintins e 

consequentemente vidas sendo salvas.” 

 

 

• Pr. Brilhante - (Nhamundá) 
 

“Agradeço muito pelo serviço e disponibilidade de terem trazido os cilindros em Nhamundá. 

Eles não chegariam a tempo se viessem de forma fluvial e até então, não tínhamos outra opção. 

Quando o Hospital me procurou, tinha uma senhora em um estado muito grave e devido à essa 

leva de cilindros vindas através do avião, pela graça e misericórdia de Deus pudemos auxiliá-la e 

consequentemente salvarmos mais uma vida.” 
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