


Quem Somos 
 A VIAVIDA  é uma organização da sociedade civil que visa promover a vida e a saúde, mudando a cultura sobre a 

doação de órgãos e tecidos e fomentando a prevenção de patologias que levam aos  diferentes transplantes, 

contribuindo, assim, para a diminuição do número de doentes em lista de espera por órgão ou tecido. 

Conta com 75 voluntários que viabilizam as seguintes ações: 

Atuação: 

- Divulgação da Causa: através de ações de comunicação em diversos formatos e de eventos com esse 

propósito, além da Contação de história e palestras nas Escolas e Empresas; 

- Pousada Solidariedade: projeto assistencial para hospedagem aos doentes em pré e pós-transplantes; 

- Sustentabilidade financeira: realização de eventos e ações com finalidade de captar recursos para a  

manutenção da Pousada, bem como para ações de divulgação e demais projetos realizados. 



- Com 15 anos de existência, está a serviço de pessoas doentes em lista de espera e já transplantadas,  

de família de baixa renda, bem como de seus familiares cuidadores; 

- São oferecidos aos hóspedes: condições de higiene adequadas à condição pré e pós-transplante, conforto  

da habitação, alimentação, apoio psicológico e atividades para manter os hóspedes com a mente ocupada e  

saudável, além do apoio pedagógico, recreação, brinquedoteca, biblioteca, oficinas e iniciação profissional. 

- São prestados 20 atendimentos/dia. Já prestou atendimentos, durante seu tempo de existência, a mais de 100.000 pessoas. 

- A Pousada conta com doações da Comunidade, pessoas físicas e empresas, através de doações espontâneas e diretas ou 

através do FUNCRIANÇA. 

- Para atender a essa demanda, além de implantar os programas previstos, a Pousada necessita urgentemente de novas 

parcerias. 

Pousada Solidariedade: 



Pousada Solidariedade: 
Atendimentos  Janeiro até Maio de 2019: 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai TOTAL 

Hospedes doentes 22 30 17 24 24 117 

Hóspedes 

Acompanhantes 

24 33 18 27 31 133 

Totais pessoas 

hospedadas 

46 66 35 51 55 253 

Atendimentos 

realizados 

401 427 394 564 532 2.318 



Serviços de Apoio: 
- Assistência Social 

- Apoio pedagógico e psicológico 

- Oficina de artesanatos 

- Oficina de culinária 

- Oficina de informática 

- Educação em saúde 

- Passeios 

- Recreação 

- Brinquedoteca 

- Biblioteca 



Sustentabilidade: 
Fontes das Receitas: 

- Eventos beneficentes.  

- Doações de Capital Próprio (Icatu, Gerdau, Planilife, Joalheria Coliseu, Vinícola Lovara, carnês,     

   doações  de pessoas físicas e anônimas). 

- Doação de alimentos por pessoas físicas, Banco de Alimentos, SESC Mesa Brasil, Arvorezinha   

   Distribuidora de Carnes e SODEXO.    

- Doações de roupas, bens e insumos por pessoas da sociedade. 

- Nota fiscal gaúcha.  

- Rede de voluntários e seus conhecidos. 

- Editais.  



A entidade é possuidora de registros, inscrições e certificados que permitem oferecer aos Parceiros 

incentivos fiscais: 

 * para pessoas jurídicas: a dedução de 1% do IR a pagar, através do FUNCRIANÇA, pelo 

 registro no Conselho da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

 * para pessoas físicas de 6% do IR a pagar. 

- Também está habilitada a fornecer recibo direto por ser Entidade Beneficente/Filantrópica  

e de Utilidade Pública Federal, o que permite à empresa com lucro real deduzir o valor  

doado de até 2% como despesa.  

Incentivos para parceiros: 



Nossas Ações: 



Campanha “Adote um Leito”: 



Campanha Adote um Leito: 



Reconhecimentos: 

Premiações pelo trabalho social realizado: 

- Três vezes recebeu o Troféu Destaque em Responsabilidade Social, nos anos 2005, 2009 e 2013 outorgado pela  

    Assembleia Legislativa do RS.  

- Prêmio de Excelência em Responsabilidade Social /SINEPE/RS /2011 

- Prêmio SINEPE em Responsabilidade Social / 2013.  

- Troféu Líderes e Vencedores – ALRS e FEDERASUL / 2013. 

- Prêmio AJURIS de Direitos Humanos - Categoria Boas Práticas – Edição 2013  

- Menção Honrosa no Prêmio AJURIS de Direitos Humanos - Categoria Boas Práticas – 2015.  

- No ano de 2017, recebeu do Governo do Estado reconhecimento como Entidade Pioneira no trabalho pela doação de  

   órgãos e tecidos e prevenção de doenças que levam aos transplantes; 

- Também em 2017, na Assembleia Legislativa recebeu a Medalha Mérito Farroupilha no dia 25 de outubro. 

 



• Endereço: 

Rua São Mateus, 815 - Jardim do Salso  

Porto Alegre - RS - 91410-030 

• Telefones: 

(51) 3333-4519 e (51) 3331-8371 

• Site: 

www.viavida.org.br 

 

Contatos 
• Facebook: 

viavidaprodoacoesetransplantes 

• Instagram: 

@viavidadoacoesetransplantes 

 


