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Mensagem da Presidente
Dois mil e vinte, o ano que não imaginávamos que seria
possível! Mas ele veio e mudou todos os padrões que
estávamos acostumados. Trouxe uma pandemia que nunca
pensávamos existir. Mas, como a resiliência tem sido um dos
valores mais presentes no nosso dia a dia, paramos, nos
reunimos e analisamos como teríamos que lidar com o novo
panorama que se mostrava à nossa frente.
E deu certo! Nos reinventamos, criamos formas de fazer nossa
mensagem chegar à população, fizemos lives, incrementamos
nossas redes sociais, focamos em nossos voluntários e
conseguimos crescer.
Formamos uma nova equipe, coesa, capacitada e pronta para
encarar os desafios e assim pudemos comemorar os 20 anos
de fundação do Instituto GABRIEL.
Investimos nosso tempo em buscar formas de captar recursos
para mantermos o nosso trabalho e fomos recompensados!
Vencemos o edital do Movimento Bem Maior em parceria com o
Instituto Phi e implementamos o projeto Embaixador da Chama
idealizado por meu saudoso marido, parceiro, fundador e diretor
executivo, Valdir de Carvalho.
O financiamento recebido, possibilitou a criação da plataforma
de ensino à distância onde iniciamos a capacitação de 30

pessoas para disseminarem informações em seus locais de
origem sobre essa causa tão importante que é a doação de
órgãos e tecidos. E aqui estamos, finalizando o ano com chave
de ouro.
Agradeço do fundo do coração cada apoio recebido de minha
equipe, Bruno Cesar, Marcos Evangelista, Alex, Marquinhos,
Leonardo e Emerson. Vocês foram insuperáveis, sem falar na
amizade e carinho que recebi de todos.
Agradeço aos nossos parceiros e aos anjos apoiadores, que
mesmo em tempos difíceis não nos abandonaram!
E finalmente, o meu agradecimento mais que especial aos
nossos voluntários, que são a força motriz dessa máquina
chamada Instituto GABRIEL. Sem vocês tudo seria bem mais
difícil!
Agora é arregaçar as mangas e esperar 2021 com a garra de
sempre!
Forte abraço.
Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho

Sobre o Instituto GABRIEL
Nossa missão é compartilhar conhecimentos sobre saúde e
cidadania com a sociedade conscientizando-a sobre a
importância do ciclo da Vida. Nós fazemos isso em três pilares:

Informar,
sensibilizar e
conscientizar para
doação de órgãos,
sangue e medula

Prevenir doenças
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Instituto GABRIEL em ação
Campanha do Dia Mundial do Rim em Março de 2020 (saudade de uma aglomeração né?)

No dia 14 de março de 2020 estivemos no Polo Shopping Indaiatuba com a ação de prevenção de doenças renais crônicas. Foram feitos 250 testes de glicemia, pressão,
IMC e foram coletados 200 questionários sobre a saúde na população presente . A população também recebeu orientações sobre alimentação saudável por nossa
nutricionista voluntária, Izabel Matos, e equipe de alunos da UniMAX. Também tivemos ajuda do educador físico Daniel Panserini, que orientou a população para prática
de atividades físicas. Tivemos também a valiosa ajuda das professoras e alunas de enfermagem da Faculdade Anhanguera nos testes, como também os profissionais
farmacêuticos da Drogasil. Foram distribuídos a todos também folhetos, cartilhas sobre alimentação saudável e barras de Cereal. Agradecemos a todos os parceiros que
nos ajudaram tornar possível essa ação; Unimed Campinas, Polo Shopping Indaiatuba, Drogasil, 4RIDE MOTORCYCLE, Rotary Clube de Indaiatuba e Faculdade
Anhanguera. Agradecemos também a toda a equipe de voluntários e gestores de nossa organização pelo empenho.

Instituto GABRIEL em ação
Cadastro Nacional Voluntário de Doador de Órgãos e
Tecidos (CNVDO)
Nosso projeto CNVDO disponibiliza um local exclusivo em nosso site
para cadastro da intenção de que seja criado um Cadastro Oficial e
nacional de doadores declarados.
Esse cadastro é um termômetro, ou seja, quanto mais cadastros
obtivermos mais força teremos para buscar políticas nacionais
sobre o tema (autonomia do doador sobre seu corpo mesmo após
sua morte).
É importante salientar que a atual legislação é de doadores com
autorização familiar, ou seja, além de fazer a sua inscrição também
é imprescindível que a família seja comunicada e esteja ciente da
sua decisão pessoal em ser doador.

Instituto GABRIEL em ação
Em virtude da pandemia também tivemos que alterar a nossa forma de atuação com as campanhas que
só puderam acontecer por meio eletrônico porém com resultados até melhores do que presencialmente.

No mês de maio realizamos diversas postagens
para conscientizar a população sobre a
importância do ácido fólico, com apoio da nossa
voluntária e nutricionista Izabel Matos.

No Julho amarelo realizamos uma live com nosso
amigo Adailto Silva, que além de vencer a
Hepatite venceu o Câncer e o transplante
hepático.

Em Setembro, já com nossa nova identidade
visual, trabalhamos em nossas redes sociais o
tema da doação de órgãos e tecidos. Nossos
homenageados nesta campanha foram
Guglielmo Trapani (Tx) e Rodrigo Macial (Dx).

Instituto GABRIEL em ação
Embaixador da Chama
O Embaixador da Chama é nosso Projeto que visa
capacitar em plataforma EAD pessoas interessadas
pela causa e transformá-las em “Embaixadores da
Chama” para disseminar as informações sobre o
processo de doação/transplantes no país.
Nosso principal objetivo com esse projeto é
desenvolver um Embaixador da Chama por cidade e,
com isso, aumentar o alcance da causa atingindo a
escala nacional.
Com tamanha abrangência, também será possível
fortalecer a causa e unir forças para buscar políticas
públicas sobre o tema.

Instituto GABRIEL em ação
Live de 20 anos do Instituto GABRIEL: momento de comemoração, gratidão pela caminhada
e de apresentar o nosso planejamento e nova identidade visual para a comunidade.

Instituto GABRIEL em ação
Em novembro, dentro das comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue, realizamos duas campanhas
emergenciais de doação de sangue para ajudar na manutenção dos estoques dos Hemocentros (em Campinas
e São Paulo) além de realizar a campanha lembrando a população da importância da doação de sangue.

Instituto GABRIEL em ação
Série “Quem são os Números?” em Lives do Instagram, com objetivo de dar visibilidade a Fila de Espera por um Transplante

Guglielmo Trapani
@gutrapanicoach

Bruna Damasceno
@bruninha.d.souza

Adailto Silva
@adailtotx

Jefferson Probo
@lacerdaprobotx

Liége Gautério
@liegegauterio

Instituto GABRIEL em ação
Lives técnicas, com objetivo de explicar mais a fundo sobre os temas do Instituto GABRIEL

Izabel Matos
@nutricionistaindaiatuba

Simone Ceccatto
@simone_ceccatto

Norberto Berti
@bertinorberto

Nossa missão
Compartilhar conhecimentos de

Crescimento no número de pessoas
conscientizadas diretamente e de visitas
ao nosso portal de conhecimento
saúde ewww.gabriel.org.br
cidadania cresceu

421%

Informar,
sensibilizar e
conscientizar
para doação de
órgãos, sangue
e medula

em relação a 2019.
Apesar da pandemia, conseguimos!

Embaixador da Chama

Ácido Fólico

Setembro Verde

Prevenção de Doenças Renais Crônicas

Sangue Cidadão

Hepatite C

Trote Solidário
Cadastramento de Doadores de Medula
Cadastro Nacional Voluntário
Salão Nacional de Humor

O detalhamento de todas nossas ações
você pode acompanhar em nossos
Boletins Informativos mensais
publicados em:

https://institutogabriel.blogspot.com/

Pegadas na mídia

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/312940/fila-por-transplantes-de-orgaosaumenta-durante-pa.htm

BLOG

https://blog.tokiomarine.com.br/vida-saudavel/atitude/doe-orgaos-salve-vidas/

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2879624155599326&ref=watch_permalink

nota

uma pessoa foi
sensibilizada/informada
para alguma das causas
que atuamos.

Reconhecimentos

A comunidade com a palavra
"GABRIEL é de extrema importância pelo excelente trabalho que
desenvolve para todos que necessitam de um transplante."
Augusto Toledo, advogado e Anjo Apoiador

"A GABRIEL é importantíssima porque informa sobre como
SALVAR VIDAS através de várias formas de DOAÇÃO.
Importante também porque esclarece dúvidas a respeito e
quebra muitos paradigmas que amedrontam possíveis doadores.
Faz um trabalho seríssimo e não busca notoriedade com visão
de privilégios, muito pelo contrário."
Sandra Fonseca, professora e Anjo Apoiador

A comunidade com a palavra
"Olá! A OSC GABRIEL tem
grande importância no
trabalho que realizam
quanto a doação de órgão,
medula, parceiros nas
campanhas de vacinação
da hepatite C, como vários
feitos que realizam e já
realizaram."
Maria Helena Wegbecher (Tula),
Empresária e Anjo Apoiador

"O Instituto Gabriel é
importante pois nos lembra
da importância da empatia,
especialmente nos dias
difíceis que estamos
vivendo. Se colocar no
lugar do outro e entender
que sua decisão de doar
órgãos salva vidas é o
maior legado que podemos
deixar."
Ana Tasca, Administradora e Anjo
Apoiador

A comunidade com a palavra
"É com imensa alegria que venho através dessas poucas palavras expressar minha
gratidão por essa ONG Incrível.
Sei que os tempos não são os melhores, e mesmo assim a ONG Gabriel não baixou a guarda:
em um ano de muita batalha pela sobrevivência eles estão dando sentido e vida pra muitas
famílias com a doação de órgãos E doação de sangue. Esse trabalho maravilhoso nos
encanta, nos motiva e faz seguirmos a diante em meio a tantas diversidades e desafios.
É tempo de pensarmos em vida, seja nossa ou a de alguém que está a nossa volta. Como é
gratificante poder contribuir com a existência de alguém mesmo quando não estamos mais
por aqui.
Pense em quantas vidas podemos salvar quando partimos, seja rico de sabedoria e
distribua bem sua maior herança que são seus órgãos, ou seja pobre de espírito e jogue
tudo fora.
Pra ajudar não precisa ter dinheiro, ter patrimônio, ser milionário, basta ter um bom
coração."
Myrian, Administradora, Controller e Anjo Apoiador

A comunidade com a palavra
"Em 2010 tive leucemia. Sem ao menos conhecer a GABRIEL ou ter ouvido
falar de Maria Inês e Valdir (fundadores da então ONG GABRIEL®), fui
agraciado pelo trabalho em conjunto de amigos, familiares e da ONG
quando 228 doadores de sangue puderam doar em meu nome para o
Hospital Boldrini.
A partir do momento que voltei às atividades normais fora do ambiente
hospitalar, mas ainda em tratamento, conheci o magnífico casal e desde
então sou voluntário há quase 10 anos!
A importância consiste no gesto de amor: doação, em manter acesa a
chama da vida."
Mauro Vitor Dias, voluntário, Anjo Apoiador e servidor público

Com tanta coisa boa assim
acontecendo fica fácil
ajudar não é mesmo?

Ajude sem sair de casa
Seja um Anjo Apoiador e
contribua com pequenos
valores mensais. Seu apoio é
essencial para que a gente
continue lutando!
Quero ajudar com

Quero ajudar com

20 reais/mês

32 reais/mês

Quero ajudar com

Quero ajudar com

50 reais/mês

100 reais/mês

Se você é do Estado
de São Paulo, doe
suas notas fiscais.
Basta deixar seu
contato aqui e nós
ligamos para você!

Quero doar minhas
notinhas

Equipe executiva 2020

Maria Inês Toledo de Azevedo Carvalho

Bruno César Ferreira

Marcos Luis Evangelista

Leonardo Azevedo

Presidente

Gestor Operacional

Consultor e Diretor de Marketing Pró-Bono

Diretor de Criação Pró-Bono

Alex Kissilevitc

Emerson Caldeira

Marcos Oliveira

Consultor Desenvolvimento
Institucional Pró-Bono

Desenvolvedor Web Pró-Bono

Programador Pró-Bono

Membros de diretoria e conselho

Alexandre Marco Accorsi

Diorgines Vinicius Albertin
Nogueira

Presidente do Conselho Fiscal
1º Conselheiro do Conselho
Fiscal

Karen Monique Zordan

Dafne Caroline Lucena

Leandro Hasegawa

2º Conselheiro do
Conselho Fiscal

1º Secretário

Presidente do Conselho
Consultivo

Voluntários Digitadores 2020
Nosso agradecimento a todos e todas que dedicaram um pouquinho do seu tempo para nos ajudar em 2020!

Anjos apoiadores
Nosso agradecimento e grande carinho a todos aqueles e aquelas que contribuem mensalmente com nosso Instituto!

AMANDA

FERNANDO

MIRIAM

ANA PAULA

GEILZA

MYRIAN CASTELLO

ANABEL

GIAN

NORBERTO

ANDRÉ LUÍS

GUGLIELMO

SANDRA

ANDREA

GUILHERME GARCIA

SIDNEIDE

ARNULPHO

HUMBERTO

SUZANE

AUGUSTO

IMARLA

TULA

BÁRBARA

JOSE FIDELIS

VALÉRIA

BRUNO

KAREN MOTTA

VANESSA

CELSO

LUCAS

VILLODRE

CLAYTON

LUIZ CARLOS

VIVIANE

DAFNE

MARCOS

ELESSANDRA

MAURO

Empresas parceiras
Obrigado a todas as empresas que contribuem mensalmente com nosso Instituto!

Empresas polinizaras
Obrigado a todas as empresas que fizeram suas doações em 2020 por intermédio do sistema Pólen!

Parcerias Live 20 anos
Obrigado aos parceiros da nossa ação de aniversário de 20 anos

Empresas amigas – Pontos de coleta de NFP
Obrigado a todas empresas que separam um espaço em suas Lojas para que os clientes coloquem suas notas fiscais paulistas ☺
Agro Pet's Indaiá
Agrotuba
Belle Vinea Jóias e Folheados
Bona Boca Salgados e Sucos Loja 2
Brinquedolandia Polo Shopping
Indaiatuba
Brito Minimercado
Café Folha de Minas
Camarão & Cia Polo Shopping Indaiatuba
Canine Pet Shop e Estética Animal
Casa de Carne 2 Amigos
Cássio Jóias
Castelinho Do Bebe
Central MF Frios E Laticinios
Chez Violeta

Chik 10
DOM PARMA RESTAURANTE
Empório São Miguel
FarmaLupa Drogaria
Hand Play Polo Shopping Indaiatuba
Havaianas Polo Shopping Indaiatuba
Hering Polo Shopping Indaiatuba
Hering Shopping Jaraguá
Inpel Embalagens
Le Biscuit Polo Shopping Indaiatuba
Let's Coffee
Youcom Polo Shopping Indaiatuba
Marias Queridas
Clube Melissa Polo Shopping Indaiatuba
Padaria Suiça Vila Avaí

Padaria Suiça Parque Ecológico
Portobello Shop Indaiatuba
Portugalia Sabores de Portugal
Radical Vest Polo Shopping Indaiatuba
Ri Happy Brinquedos Indaiatuba
Rox Burguer
Saúde e Forma Polo Shopping Indaiatuba
Tamandaré Tintas - Visconde
Tempero da Hora
Triton Polo Shopping Indaiatuba
Polo Shopping Indaiatuba
Lanchonete Valeo
Zip lube

Parcerias institucionais
Obrigado a todos aqueles que doam seus serviços e apoio para nossa causa

Instituto PHI e Portal Bem Maior
E obrigado ao Instituto PHI e Portal Bem Maior que tornaram possível nosso projeto Embaixador da Chama

