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Mensagem da Presidente
Encerramos 2019. Não foi um ano nada fácil, mas conseguimos encerrá-lo com
muito trabalho e resultados extremamente positivos.
Tivemos muitas mudanças, novos parceiros, gente chegando e gente partindo...
a imensa perda do Valdir, com quem compartilhei a vida, a família que
formamos e o sonho realizado de formar uma organização que tivesse como
foco o respeito pela vida. Mas nem tudo é tristeza, não é mesmo? Por isso
agradeço a Deus pela equipe maravilhosa do nosso grupo gestor, voluntários,
parceiros, apoiadores e tantos amigos que sempre estiveram presente nesses 19
anos de atividades.
Novos desafios nos aguardam em 2020 e estaremos juntos para continuar a
levar a chama da conscientização na busca de mundo melhor.
Abraços!

M.Inês Toledo de Azevedo Carvalho
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Sobre o Instituto GABRIEL
Nossa missão é compartilhar
conhecimentos sobre saúde e cidadania
com a sociedade (com foco para doação
de órgãos) conscientizando-a sobre a
importância do ciclo da Vida.

Nós fazemos isso da seguinte forma:

Mobilização
das Redes
Sociais

Engajamento
de
Voluntários

Realização
de
Campanhas e
Palestras

População
Sensibilizada
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GABRIEL em Números (Resultados até Dez/2019)

3927

Total de
Seguidores nas
Redes Sociais

(fb, insta, twitter, blog)

30

Número de Ações
Realizadas no
período

110

Número de
Voluntários
Cadastrados

16000

acessos em nosso
portal de conteúdo
www.gabriel.org.br

6165
Número de
Pessoas
Sensibilizadas
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Destaques do Ano
Em 2019 todos os
meses reiniciamos
o envio das
Newsletter para
manter todos
nossos amigos e
apoiadores
atualizados das
ações da GABRIEL.

Jan

Mai

Nasce o Instituto
GABRIEL para
abarcar mais
projetos na área de
saúde e cidadania.

É Instituído Novo
Conselho Diretor
do Instituto
GABRIEL

Jun

Ago

Alcançamos a
marca de 1000
seguidores no
Instagram

Set e
Out

Nov

Dez

Saída da
ADVI

Início do projeto para renovar a cara do Site da
GABRIEL, com intuito de simplificar e facilitar o
acesso. Ficou bom não acham?

Após período de incubação na
GABRIEL, a ADVI (Amigos dos
Deficientes Visuais de Indaiatuba)
lança voo solo.

Lançamos a Campanha
#mandaumaudio, solicitando
para as pessoas mandarem
no grupo de Whatsapp da
família um áudio se
declarando doadoras.

Com a ajuda de Luane, Renato e
Átrio Propaganda, iniciamos o
trabalho de mostrar para
população quem são as pessoas
que estão (ou estavam) na fila
de espera.

Falece o Sr. Valdir de
Carvalho, fundador do
Instituto. A partir do seu
legado, continuaremos a
salvar vidas!
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Projetos
Ao longo do ano realizamos 30
projetos, campanhas e palestras.
Selecionamos alguns para você.
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Incentivo a Doação de Órgãos e Sangue
Por meio das nossas campanhas e palestras de incentivo a doação de órgãos
temos como objetivo não apenas desmistificar, mas abrir um canal de diálogo e
amorosidade. Depois de 20 anos na área percebemos que esse tema, tão
associado a morte, precisa simplesmente ser associado a algo mais forte: a
própria vida.
Foram ao todo 10 palestras e campanhas em 5 cidades. Nossas palestras são
totalmente gratuitas para população apesar de algumas empresas realizarem
doações para apoiar nosso Instituto.

“Eu tinha algumas dúvidas em relação a doação de órgãos. Fiquei muito
feliz em saber que nosso corpo pode gerar muito amor em um processo
lindo de salvar vidas e principalmente em ter gerado informações pra
vários jovens no meu ambiente de trabalho. Sou muito grata e apoio a
instituição pois o caminho está claro: com informação a gente
transforma o mundo.”

Onde estivemos?

Indaiatuba

Pirassununga

Palestra Nike Outlet
Premium

Bragança
Paulista

Itupeva

Grande SP

Katieli, Gestora de Equipe
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Incentivo a Doação de Órgãos e Sangue
Além das nossas campanhas e palestras sobre
doação de órgãos nós trabalhamos com enfoque no
tema da cultura de doação: a importância do ato de
doar tempo, dinheiro, amor entre tantos outros
como potencializador da doação de órgãos, sangue
e tecidos.
Foram ao todo 4 palestras sobre cultura de doação
realizadas gratuitamente para população de
Indaiatuba.
Palestra na ATMTec em Indaiatuba

Assistir à palestra da ONG Gabriel foi muito importante para toda empresa. O
assunto sobre doação de órgãos muitas vezes é desconhecido e a palestra ajudou
a entender como é simples ser um doador e também sobre a importância da
doação para salvar vidas.

Se pudesse deixar uma opinião para todos é: assistam e levem para suas
empresas, escolas e demais organizações, é um tema de extrema importância.
Alisson Simeão - Marketing e Comunicação

Incentivo a Doação de Órgãos e Sangue

Campanha na Praça dos Peixes em Indaiatuba

Palestra IBM Alphaville

“Sempre me declarei a favor da doação de órgãos, mas sem refletir muito sobre o assunto. Na palestra, conheci a história de
luta do Valdir e da Maria Inês, bem como os relatos de tantas pessoas que estão na fila de transplantes.
Pude então ter uma real noção do significado desta causa. Notei que precisava falar mais sobre o assunto, e conscientizar
todos a minha volta através das histórias que ouvi na palestra.
Acredito que nossa passagem por este mundo deva ter um propósito. Quando nossa missão na terra termina, não existe
legado melhor que doar parte de nós para que a vida siga seu curso nas pessoas que tanto precisam.”
Ana Paula, Anjo GABRIEL e Analista Financeiro
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Incentivo a Doação de Órgãos e Sangue

21ª Campanha de Doação de Órgãos

21ª Campanha de Doação de Órgãos

Cerimônia de Abertura 21ª Campanha de Doação de Órgãos

“Doação de órgãos e sangue eram um enigma no meu entendimento. Após assistir a palestra ministrada pela nossa querida
Maria Inês pude entender a dimensão de quantas vidas podemos salvar com as doações de órgãos e sangue.
Me lembro de uma observação na palestra que ficou marcado na minha mente: para quem você vai querer deixar seus
órgãos? Para os bichinhos da terra comer, ou salvar vidas?
Como seria bom se todos refletissem sobre isso e como seria gratificante poder sentir o coração de um ente querido que nos
deixou pulsar em alguém que ainda tem muita historia para viver.
Isso é a maior prova de amor ao próximo. Como eu sou Cristã eu entendo que Cristo não doou somente os órgãos dele e o
sangue, Ele foi muito além nos doando a sua vida! E nós podemos seguir esse exemplo doando aquilo que não nos fará mais
falta nenhuma e poderá salvar outras vidas”.
Miriam Dias, Anjo GABRIEL e Controller
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Campanhas de Prevenção
Outra vertente do Instituto GABRIEL são as campanhas de prevenção. Nosso principal foco é conscientizar a população
quanto a temas de saúde básica para evitar que mais pessoas ingressem na fila de espera por um transplante.
Foram realizadas ao todo 4 grandes campanhas de prevenção em 2019:

Março

Abril

Dia Mundial do Rim (Polo)
Foco na Prevenção de Doenças Renais

Hepatites Virais (Sonda)
Foco na Prevenção de Doenças Hepáticas

Maio

Ácido Fólico (Polo)
Foco no uso da Vitamina B9, prevenção
de malformações congênitas

Julho

Hepatites Virais (Polo)
Foco na Prevenção de Doenças Hepáticas

A presença do Instituto Gabriel na comunidade de Indaiatuba só vem crescendo com suas
campanhas de conscientização e prevenção assim como as campanhas de doação: de órgãos,
sangue e medula. Muitas pessoas deixam de doar por pura ignorância dos temas e é aí que
entra o trabalho extraordinário do Instituto Gabriel com suas constantes campanhas pela
cidade. Gratidão ao Instituto e seus colaboradores. É um prazer poder ajudar.
12

Luís Fernando, empresário e amigo

Detalhamento (Newsletter)
Abaixo você confere as 12 Newsletters de 2019, clique nas imagens caso queira se informar mais sobre algum mês
em especial

Newsletter Dezembro/2019

Newsletter Novembro/2019

Newsletter Junho/2019

Newsletter Maio/2019

Newsletter Outubro/2019

Newsletter Abril/2019

Newsletter Setembro/2019

Newsletter Março/2019

Newsletter Agosto/2019

Newsletter Fevereiro/2019

Newsletter Julho/2019

Newsletter Janeiro/2019
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Estrutura de Receitas
Eventos
4%

Rifas
1%

Doações de Pessoas
Físicas
10%

Doação de Pessoas
Jurídicas
23%

Nota Fiscal Paulista
62%

Captação média mensal em 2019: 9769,14 reais/mês*
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Estrutura de Custos Mensais (média por mês 2019)
Prestação de Serviços
(equipe adm, limpeza, etc.)
11%
Contabilidade, Escritório e
Postagem
6%
Material para Projetos
36%

Aluguel sede
16%

Infra (água, luz, internet…)
6%
Tributos, Tarifas e Guias
2%
Alimentação e
Supermercado
14%

Veículo, Transporte e
Combustível
8%

Telefonia Móvel
1%

Total Mensal Estrutura
11.721,50 reais/mês
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Empresas Apoiadoras
Empresas
Anjo Ouro

2019
*

Empresas
Anjo Prata

Empresas
Anjo Bronze
Doações
Pontuais
*Através do IBM Grants, obtido pela nossa voluntária e amiga Samara Kawamoto.
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Empresas Apoiadoras 2019
*
Empresas
Polinizadoras
Parceiros Institucionais

Parceiros no Evento 2º Jantar às Cegas

*Doam parte do lucro Através do sistema Pólen
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Empresas Apoiadoras 2019
Pontos de Coleta Nota Fiscal Paulista
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Anjos Apoiadores de 2019
Amanda
Ana Paula
Anabel
André
Andrea
Arnulpho
Augusto
Bárbara
Bruno
Celso
Dafne
Edson
Elessandra
Fernando
Filipe
Guilherme
Gustavo
Humberto
Imarla
Jaqueline
Leandro

Lucas
Luciene
Luiz
Tula
Massue
Mauro
Miriam
Myrian
Norberto
Rosana
Suzane
Valéria
Vanessa
Viviane
Waldemar

Nosso mais profundo e sincero agradecimento
a todos os anjos que nos apoiaram em 2019.
Com a ajuda e o carinho de vocês muitas vidas
puderam ser salvas.
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Time GABRIEL 2019
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Obrigado e Faça Parte
O Instituto GABRIEL acredita no poder das pessoas para continuar
a executar suas atividades, portanto uma dos nossas principais
ferramentas de captação é o Anjo Apoiador. Através de
contribuições mensais de anjos como VOCÊ podemos manter e
ampliar o Instituto GABRIEL, salvando assim mais vidas!

Quero ajudar com

11 reais/mês
Quero ajudar com

20 reais/mês
Quero ajudar com

32 reais/mês
Quero ajudar com

50 reais/mês
Quero ajudar com

100 reais/mês
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Obrigado e Faça Parte
A segunda maneira de ajudar é doando suas notas fiscais paulistas (se você mora no Estado de São Paulo)!
O processo é super simples e tranquilo de se realizar, e aqui dividimos ele em 5 etapas:

11.

Acesse o site da fazenda
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/
e se cadastre!

22.

Dentro do site clique na aba “Entidades”, Selecione
“Doações de Cupons com CPF automática”, pesquise e
insira o CNPJ 04.333.593/0001-69 e selecione GABRIEL.

33.

Clique em “Confirmar Doação Automática"!

44.

Em "Conta Corrente"/ "Utilizar créditos" resgate o saldo
disponível para zerar sua conta (senão o sistema não vai
liberar os próximos valores para a GABRIEL).

55.

Depois, é só informar o seu CPF a cada compra! Cada
cafezinho importa!☕
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“Nós salvamos vidas através da
chama da conscientização”
www.gabriel.org.br
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