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Este relatório de doações e serviço

social tem como finalidade apresentar o

material financeiro referentes aos

meses de Janeiro, Fevereiro, Março e

Abril de 2021. 

O documento conta com gráficos para

ilustrar a receita e as despesas da ONG

OCA, informações sobre os

atendimentos e ações realizadas no

mês de Maio (inlcuindo o drive-thru de

Dia das Mães e a Campanha SOS

Manaus).

Apresentação

Atendimento Online

No pr imeiro quadr imestre deste ano,  d isponibi l izamos atendimentos

onl ine em consequência à pandemia da Covid -19.  

Os serv iços oferecidos abrangem a Psicologia,  Psicopedagogia,

Pedagogia,  F is ioterapia,  Fonoaudiologia e Assistência Al imentar .  

 Devido à pandemia,  passamos a considerar ,  para o atendimento do

Serviço Social ,  adultos e pessoas não def ic ientes que não tenham

condições f inanceiras para assumir  despesas do s istema pago de

psicologia .

Nos primeiros quatro meses do ano, foram registradas 49 inscrições para os serviços

de atendimento da ONG. Tendo como maioria os seguintes estados: Rio de Janeiro,

com 31 inscrições, e São Paulo, com 10. Outros estados que receberam cadastro

foram: Bahia (5 inscrições), Amazonas, Mato Grosso do Sul e Amapá, com uma

inscrição cada. Ao analisar separadamente as áreas, a mais procurada foi Psicologia,

com 18 inscritos, seguido por Psicopedagogia com 5 e Cestas básicas com 3. Terapia

Ocupacional e Fisioterapia registraram apenas uma inscrição cada.



Resul tados

Total de Receita

A rece i ta  é  composta  por
doações em espéc ie  e
depós i tos  bancár ios .

Sendo ass im,  o  resu l tado
f inance i ro  apresentou  a
rece i ta  do  pr ime i ro
quadr imest re  de  2021
com a  soma de 95 .450
rea is .

As  despesas  são
formadas  pe las  gastos
mensa is  -  como conta  de
água ,  luz  e  o  pagamento
de func ionár ios .  

Nesse sent ido ,  as
despesas  somaram um
tota l  de  87 .267 rea is .

Total de Despesas



Ação no Dia das Mães

A ação de Dia das Mães 2021,

ocorreu no espaço f ís ico da OCA.

 

Devido à pandemia,  fo i  preciso

elaborar  algo que respeitasse as

normas sanitár ias de distanciamento

social .  Então,  planejamos um dr ive -

thru de cestas básicas e mimos

para as mães.  

No total ,  foram distr ibuídas 11

cestas básicas para as mães,  junto

de uma caneca recheada de

bombons como br inde.  

Serv iço  Soc ia l



SOS Manaus

A campanha SOS Manaus foi

real izada em parcer ia com a

FEAPAES -AM (Federação das

“Associações de Pais e Amigos

dos Excepcionais”) ,  com o

propósito de entregar cestas

básicas em dois munic íp ios -

Tefé e Autazes.  

Para o municíp io de Tefé,  fo i

cr iado um l ink de cadastro para

organizar  a d istr ibuição das

doações das famíl ias que se

inscreveram.

É possível  ver  os registros das

famíl ias de Autazes que

receberam nossas doações nas

redes socia is .  


