
Ferramenta Eletrônica Para Emergências 
 

 

Responsáveis: 
 

 Missão Moría Comunidade 

Maravilha 

Nome; pessoa 

responsável 

Rubency Luz 

Silva 

Robert Adan 

Costa Silva 

Cargo Ministro Leigo Presbítero 

 

Diocese: Distrito Missionário Anglicano 

Província: 19ª 

Cidade: Porto Velho 

País: Brasil 

Número para contato: (69) 99836706 

Correio Eletrônico: rubency.luz@hotmail.com; robert.adan@live.com 

 
 

I-Comunidades Afetadas: Missão Moriá; Comunidade Maravilha 
 

Diocese: Distrito Missionário Anglicano 

 

 Missão Moría Comunidade 

Maravilha 

Cidade Porto Velho Porto Velho 

localização Área rural: 

Linha 42 – 

Ramal do Boto, 

KM 14 – BR 

364 

 

Br 319, KM 01; 

Margens do Rio 

Madeira, sentido 

Humaitá, AM 

 

II- Origem da emergência: 
 

(a) Desastre Naturais:  

 

Inundações; 

Outros: Estradas, temporariamente, sem condições de tráfego. 

 

(b) Outros fatores contribuintes para a emergência:  

 

Condições precárias de nutrição; Caça e pesca inviável; águas 

contaminadas e risco de epidemias; Famílias de pescadores não cadastrados no 

programa governamental do Ministério da Pesca 

 

 

III – Descrição da Situação:  

 

A atual cheia dos rios Madeira e seus afluentes, uma das maiores 

dos últimos 50 anos, tem elevando os níveis das águas, até o momento, em 

mais de 18 metros, provocando inundações de estradas, rodovias e 

comunidades ribeirinhas em várias localidades do Estado de Rondônia. 

mailto:rubency.luz@hotmail.com


O Ponto Missionário Moriá fica às margens dos Rios Candeias e 

Jamari. O que coloca boa parte das famílias, composta, em sua maioria, de 

pescadores e agricultores, em situação de isolamento temporário, sem 

condições de provisões com recursos próprios. Há também problemas de 

saúde relativos às questões sanitárias e doenças tropicais. 

A comunidade Maravilha encontra-se as margens do Rio Madeira 

na região do Baixo Madeira, próximo a BR 319, sentido Humaitá, AM. 

Atualmente, o único acesso a essa comunidade é por meio de balsa e barco. 

A famílias vivem da pesca, da caça e da agricultura local, que está 

impossibilitada devido a enchente do Rio Madeira. 

O número de famílias atingidas pelas cheias na região do Baixo e 

Alto Madeira, bem como na cidade de Porto Velho, Candeias e seus 

Distritos já ultrapassa 2.000 (duas mil), com mais de 10.000 (dez mil) 

desabrigados até o momento. Assim, as ações da Paróquia Phileon pretende 

ajudar, com alimento e outros donativos, a pelo menos 40 (famílias) dentro 

da capacidade da equipe de voluntários da Paróquia. A defesa civil e outras 

Entidades Públicas está providenciando alojamentos e transporte para os 

ribeirinhos que precisam deixar seus lares. Entretanto, os problemas estão se 

agravando e toda ajuda ainda é pouco diante das necessidades gerais dos 

desabrigados. 
 

 

 

Número de pessoas afetadas: 

 

 Missão Moría 

(número real) 
Comunidade 

Maravilha 

(número 

estimado) 

Crianças 25 - 

Idosos 15 - 

Gestantes 01 - 

Mulheres 10 - 

Total de 

pessoas 

55 100 

Média de 

pessoas por 

família 

04 04 

 

OBS.: Por dificuldades de acesso à região da Comunidade Maravilha a quantidade 

de pessoas afetadas é representada por uma estimativa porém, na segunda feira, dia 

03 de março de 2014 haverá um melhor levantamento dos dados.  

 

 

Descrição das Principais necessidades: 

 

 O hipoclorito de sódio para purificar a água; 

 Provisão de alimentos; 

 Agua mineral. 

 



A avaliação das necessidades foi feita juntamente com algumas famílias. Deste 

modo, as provisões foram calculadas em cestas básicas, pensando no consumo para 

um mês. Tempo aproximado para a normalização das condições.          

 

 

 

 

Saúde das pessoas: 

 

Explicação: Foram detectadas 6 crianças com vômitos e diarreias, por 

contaminação da água (amebíase). E dois adultos estão com malária. Todos em 

tratamento medicamentoso. 

 

 

Transporte da ajuda: Os voluntários se prontificam a fazer a entrega dos 

alimentos e de desinfetantes de água com seus meios de transporte. Entretanto, os 

pescadores precisarão de combustível para os motores dos barcos.  Estima-se a 

quantidade de 20 LT de gasolina, para dois motores.  

 

IV – Com que recursos conta a igreja: 
 

 Voluntários: 20 

 Um posto de arrecadação de doações 

 Dois telefones para contato e perfil em rede social para divulgação da 

atividade. 

 

V – Informação sobre a proposta: 
 

Objetivo: Garantir o direito ao acesso a alimentos de qualidade, em quantidades 

suficiente, com base em práticas alimentares saudáveis e sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais nem o sistema alimentar futuro, devendo se 

realizar por tempo estimado de um mês. 

 

Área geográfica:  

Comunidade Moriá: Área rural: Linha 42 – Ramal do Boto, KM 14 – BR 364, 

cidade de Porto Velho, Rondônia – Brasil;  

Comunidade Maravilha: Br 319, KM 01; Margens do Rio Madeira, sentido 

Humaitá, AM 

 

Comunidade a ser beneficiada: Missão Moriá e Comunidade Maravilha 

 

Número de pessoas beneficiadas: 155 

 

Tempo previsto: 30 dias. 

 

Responsável pela implementação da ação de ajuda: Rubency Luz Silva – 

Ministra Leiga e Revdo. Robert Adan Costa Silva 

 

 

 

Proposta de orçamento: 

 

 



Como forma de operacionalizar a distribuição dos alimentos, foram aferidos os 

valores dos alimentos em “Cestas básicas”. Entendo como cesta básica um 

conjunto formado por produtos utilizados por uma pessoa durante 30 dias. Este 

conjunto, em geral, possui gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e 

limpeza. Tomamos por base Tabela de provisões mínimas estipuladas pelo Decreto 

Lei n 399, Metodologia DIEESE, e as tabelas usualmente praticadas por 

supermercados da região, a saber:  

 

Produto Quantidade 

DIEESE 

Unid. Valor 

Unitário 

Supermercado 

Gonçalves 

(R$) 

Valor Total 

Supermerc

ado 

Gonçalves 

(R$) 

Valor Unitário 

Atacado e 

Varejo Centro 

Norte (R$) 

Valor Total 

Atacado e 

Varejo 

Centro 

Norte (R$) 

Carne 4 kg 4,50 18,00 4,50          18,00 

Leite 6 Lts 2,34 14,04 2,30          13,80 

Açúcar 3 Kg 2,09 6,27 3,70 11,10 

Arroz 3 Kg 2,30 6,90 2,72 8,16 

Farinha 3 Kg 5,00 15,00 5,50 16,50 

Café 0,5 Kg 14,80 7,40 6,40 3,20 

Feijão 4 Kg 3,00 12,00 3,50 14,00 

Óleo 0,75 Lts 2,80 2,10 2,80 2,10 

Margarina 0,75 Kg 7,00 5,25 7,00 5,25 

Biscoito 2 Pct 

40gr 

3,75 7,50 4,31 8,62 

Sabonete 4 Pç 

90gr 

1,35 5,40 1,50 6,00 

Creme 

dental 

4 Pç 

50gr 

1,25 5,00 1,02 4,08 

Sabão em 

pó 

0,5 Kg 10,00 5,00 4,86 2,43 

Sabão em 

barra 

0,5 Kg 5,00 2,50 4,42 2,21 

  
 

 
 

       

Valor médio da Cesta básica: R$ 113, 90 

Valor Total estimado: R$ 17.654,50 

 

Cabe esclarecer que a carne cotada, neste caso, é de frango. E que itens 

como legumes e frutas não foram inseridos por serem perecíveis. 

 

Quanto as quantidades de alimentos, no que tangente às diferenças 

estarias e gênero, acreditamos que em uma família, haverá um equilíbrio natural 

nos consumos. Por exemplo: Numa família composta por um homem, uma mulher 

e duas crianças, o consumo de carne é maior entre os adultos e menor entre as 

crianças. Contudo, o consumo de leite é maior entre as crianças e menor entre os 

adultos. Assim, somando todos os alimentos doados, a família manteria um 

equilíbrio no consumo. 

Fonte:http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf 

 

 

Observações Finais 

http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf


 

A comunidade Phileon já distribuiu 05 (cinco) cestas básicas no dia 

27 de fevereiro de 2014 e deve distribuir outras 20 (vinte) cestas no sábado, 

dia 01 de março de 2014, com previsão de contrapartida na ordem de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) neste projeto. 

 

Dados Bancários 

 
BANK NAME: CITIBANK 
BRANCH ADDRESS: NEW YORK 
IBAN: NO 
SWIFT CODE: CITIUS33 
ACCOUNT NAME: IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL 
ACCOUNT NUMBER: 10213501 

  



Anexos 

 
Anexo I: Fotos da Comunidade Moriá 

 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


