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Aldeia da Fraternidade
Organização sem fins lucrativos, atende 404 crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. 
http://aldeiadafraternidade.org.br/ Rua Dona Paulina, 700. Tristeza - Porto Alegre/RS

Aldeia Indígena Cantagalo Setenta famílias indígenas.
https://www.facebook.com/kunharembi

apo/
Estrada Cantagalo, 3725 -  Porto Alegre/RS

APRAMOR - Associação para o projeto 

Amor

Mantém uma casa de acolhimento institucional localizada em São 

Leopoldo/RS. Tem como objetivo dar assistência às crianças vítimas de 

maus tratos familiares e/ou abuso sexual. 

https://www.apramor.org/pt-br/ Sabino Magalhães, 236 Bairro Santo André - São Leopoldo/RS

Arraial da Glória

Centro comunitário com atuação em diversas frentes: desenvolve projetos 

culturais, oficinas de reciclagem, feiras, horta comunitária, etc. No 

momento, todas as atenções estão voltadas para o fornecimento de 

alimento a famílias carentes.

https://www.facebook.com/arraialdaglo

ria/
Rua Santiago Dantes nº 8 Bairro Glória - Porto Alegre/RS

Asilo Padre Cacique
Organização não governamental, que acolhe e mantém pessoas idosas 

carentes.
https://asilopadrecacique.com.br/ Av. Padre Cacique, 1178 - Menino Deus - Porto Alegre/RS

Asilo São Vicente de Paulo
Instituição sem fins lucrativos, responsável pela garantia do bem-estar de 

idosas, com capacidade para 150 moradoras.
http://asilosaovicente.org.br/ Rua São Vicente, 100  - Juvevê - Curitiba/PR

Associação Colibri 
Atende mais de 60 alunos, portadores de necessidades especiais 

(deficiência).
https://acolibrism.wixsite.com/colibri R. Cel. Ernesto Becker, 478 - Passo D'areia -  Santa Maria/RS

Associação Cozinhar e Servir

Projeto social que serve pratos de comida todos os domingos para mais de 

300 pessoas, bem como confecciona cestas básicas aos moradores 

necessitados.

https://www.facebook.com/cozinharese

rvir/
Viaduto Tiradentes (Silva Só ) - Porto Alegre/RS

Associação Cristã de Moços

Fornece cestas básicas para as famílias das crianças e jovens em situação 

de vulnerabilidade e risco social que participam dos projetos assistenciais 

das unidades da ACM em Porto Alegre.

https://www.acm-rs.com.br/
Bairros Cruzeiro do Sul, Morro Santana e Restinga - Porto 

Alegre/RS

Associação dos Haitianos no Rio Grande 

do Sul

Possui mais de 200 famílias cadastradas que recebem doações de 

alimentos, material de higiene e auxílio financeiro.
https://www.facebook.com/associacaoI

migrantesHaitianosbg.com.br/
Rua Hoffmann, 307 - Bairro Floresta -  Porto Alegre/RS

Associação dos Moradores 

Cinquentenário II

Fornece cestas básicas e produtos de higiene e limpeza para famílias 

carentes do bairro Cinquentenário II.

https://www.facebook.com/AMOBCINQ

UENTENARIOII/
Rua Walfrida Versteg, 420 - Caxias do Sul/RS

Associação Mão Amiga

Compreende 20 projetos com atuação em diferentes modalidades, 

atendendo crianças, adolencentes, idosos e mulheres vítimas de violência 

doméstica.

https://www.maoamigacaxias.org.br/ Rua Marechal Mallet, 33 - Caxias do Sul/RS

Associação Novo Alvorecer
Projeto social de contraturno escolar, escola de música e orquestra, que 

atende 40 famílias.

https://www.facebook.com/AssociacaoN

ovoAlvorecer/

Servidão Manoel Ezidoro Araújo,  188. Vila Aparecida. Coqueiros -  

Florianópolis/SC

Associação Projeto Camaleão - 

Autoestima contra o câncer

Atende por mês cerca de 300 pacientes gratuitamente, independente do 

tipo de câncer, estadiamento ou prognóstico. Apesar de a casa estar 

fechada para preservar a saúde dos pacientes, está fazendo atendimentos 

online, com 3 grupos terapêuticos, yoga, reiki, meditação, 

acompanhamento nutricional e fonoaudiologia. 

https://projetocamaleao.com/ Rua Giordano Bruno, 82 - Porto Alegre/RS

Associação Reciclagem Ecológica Rubem 

Berta

A associação faz a triagem do material reciclável entregue pela DMLU, 

estão sem contrato de prestação de serviço com a Prefeitura de Porto 

Alegre desde agosto de 2019.

https://www.facebook.com/Associa%C3

%A7%C3%A3o-Reciclagem-

Ecol%C3%B3gica-RUBEM-BERTA-

577994175690618

Estrada Antônio Severino, nº 1317, Porto Alegre/RS

Associação Beneficente Grupo Força 

Animal

Resgata animais em estado grave de saúde. Trata todos os tipos de 

animais, atualmente responsável por mais de 200 animais subdivididos 

entre cães, gatos, coelhos, cavalos, porcos, vacas, ovelhas, cabras.

https://www.facebook.com/grupoforcaa

nimal/

 Sede administrativa: Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 

2442, Hauer - Curitiba/PR
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Banco de Alimentos do Rio Grande do 

Sul

Busca combater a fome e criar, estimular e padronizar Bancos de 

Alimentos no Brasil, levando mais alimento, saúde e segurança alimentar 

às pessoas que precisam.

http://www.redebancodealimentos.org.

br/Inicial
Atuação em 29 municípios do RS.

Brigada Militar - Patrulha Maria da 

Penha

A Patrulha Maria da Penha atende 84 municípios com 53 Patrulhas. O 

trabalho consiste em fazer a fiscalização das Medidas Protetivas de 

Urgência deferidas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/ini

cial
Rua dos Andradas, 522, bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS

Cantinho Vó Georgina

Atende 120 crianças ao dia, em situação de carência e vulnerabilidade, 

fornecendo alimentação completa e atividades; também trabalha com 

cerca de 45 mães, em cursos. Com a pandemia, estão organizando 

distribuição de cestas básicas para as famílias carentes.

http://cantinhovogeorgina.org/site/sobr

e
Av. Arnaldo Bohrer, 826 - Jardim Marabá, Porto Alegre/RS

Casa de Apoio Dona Odete

Atende cerca de 30 crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, com alimentação e diversas aulas e oficinas. Neste 

momento de crise, está arrecadando produtos para cesta básica a ser 

destinada às famílias carentes. 

https://www.facebook.com/casadeapoio

donaodete/

Rua Pedro Santini, 4500 – Bairro Diácono João Luiz Pozzobon - 

Santa Maria/RS

Casa de Referência Mulheres Mirabal 
Casa de referência para mulheres em situações de risco e violência. 

Atualmente acolhem 5 mulheres e 10 crianças.
https://apoia.se/mulheresmirabal Rua Souza Reis 132 -  Porto Alegre/RS

Casa do Menino Jesus de Praga

Atua na prestação de serviços especializados com inovação e atendimento 

de alta complexidade, promovendo a qualidade de vida das crianças e 

adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora 

permanente, oriundas de famílias carentes e/ou desestruturadas, no RS.

https://www.casadomenino.org.br/ Rua Nelson Zang, 420 - Intercap 91530-350 - Porto Alegre/RS

Casa dos Girassóis

Instituição sem fins lucrativos, que tem como finalidade a educação 

complementar de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade 

social no contra turno escolar, e a assistência social, como programa 

educativo e de integração familiar.

https://www.facebook.com/pg/casadosg

irassois/about/?ref=page_internal

 Rua Monsenhor Topp, 320 - Monte Serrat / Centro - 

Florianópolis/SC

Casa Madre Giovanna

Instituição sem fins lucrativos, que acolhe crianças, adolescentes e 

famílias preferencialmente do “Campo da Tuca”, no Bairro Partenon, em 

Porto Alegre. Oferece alimentação, lazer e oficinas de música e artes.

http://madregiovanna.tripod.com/
Rua F Nº 105 - Campo da Tuca – Bairro Partenon - Porto 

Alegre/RS

Centro Comunitário Educacional

Atende crianças e adolescentes em situação de risco, oportunizando 

espaço para prática de esporte (futebol, vôlei e basquete) dentre outras 

atividades esportivas, integração social,

afastando as mesmas do mundo do tráfico e das drogas.

https://www.facebook.com/centrocomu

nitarioeducacional/
Rua Doutor Pereira Neto, Nº 198, Bairro Tristeza, Porto Alegre/RS 

Centro Cultural Espírita Jardelino Ramos

Presta atendimento a 120 crianças em situação de vulnerabilidade social, 

que frequentam o Centro no turno inverso ao da escola, diariamente. Com 

as atividades suspensas em razão da pandemia, a casa está fornecendo 

aproximadamente 200 cestas básicas por mês.

http://jardelinoramos.org.br/ Rua Assis Brasil, 363, Bairro Jardelino Ramos - Caxias do Sul/RS

Comitê da Cidadania de Sapucaia do Sul

Entidade assistencial sem fins lucrativos, que fornece cursos 

profissionalizantes a jovens em situação de vulnerabilidade social, 

objetivando inseri-los no mercado de trabalho.

https://www.facebook.com/comite.cida

dania.sapucaiadosul/

Rua João Rodrigues, 1016 - Bairro Piratini CEP: 93216-000 

Sapucaia do Sul/RS

Comunidade Santa Cruz - Pastoral de 

Criança - Paróquia de Santana

Fornece cesta básica e materiais de higiena a 15 famílias carentes. http://www.mitrascs.com.br/pastoraise

movimentos/detalhe/4

Comunidade Santa Cruz, Av. da Saudade, nº40 , Santana do 

Livramento/RS
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Cozinheiros do Bem - Food Fighters

Fornece alimentação a moradores de rua, indígenas e outras instituições 

que prestam assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade 

extrema. Distribui 15 toneladas de comida por semana.

https://www.facebook.com/cozinheirosd

obem/
Rua General Vitorino, 268/301, Porto Alegre/RS

Educandário São João Batista

Atende 180 crianças e adolescente com deficiências físicas múltiplas, de 

zero  aos vinte e um anos, de baixa renda e vulnerabilidade social, 

oferecendo-lhes tratamento clínico, escola especial e três refeições 

diárias.  

http://educandario.org.br/ R. Ten. Cel. Mário Doernte, 200 -  Porto Alegre/RS

Escola de Educação Infantil Pé de Pilão/ 

Associação Mario Quintana - Cláudia 

Bueno

Escola infantil que atende 120 crianças e atendimentos diversos pela 

associação a idosos, adolescentes de 7 a 15 anos e comunidade em geral.

https://www.facebook.com/pages/Crech

e-P%C3%A9-de-

Pil%C3%A3o/465712263636418

Rua 698, n. 104, Farrapos, Porto Alegre/ RS

Frente Indígena e Indigenista de 

Prevenção e Combate do Coronavírus 

em Terras Indígenas da Região Sul do 

Brasil

Iniciativa que busca auxiliar os Povos Indígenas Guarani, Kaingang e 

Laklãnõ/Xokleng da região sul do Brasil, que estão em situação de 

particular vulnerabilidade.

https://brasilplural.paginas.ufsc.br/antro

pologia-na-pandemia/articulacoes-e-

aprendizados-com-a-frente-indigena-e-

indigenista-de-prevencao-e-combate-do-

coronavirus-covid-19-em-terras-

indigenas-da-regiao-sul-do-brasil-uma-

entrevista-com-jozileia-kaingang/

Atuação junto a povos indígenas do RS, SC e PR.

Frente Quilombola RS

Mais de 400 famílias em 7 comunidades quilombolas em Porto Alegre que 

precisam de alimentos, material de higiene e limpeza, roupas, aceitam 

qualquer tipo de doação. 

https://www.facebook.com/FrenteQuilo

mbolaRs
Comunidades quilombolas de Porto Alegre/RS

Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hospital público de referência para os atendimentos de alta complexidade 

da Covid-19 no RS.
https://www.hcpa.edu.br/ Rua Ramiro Barcelos, 2350 - Porto Alegre/RS

ICBS (Inst. Ciências Básicas Saúde) - 

UFRGS
Doações para realizar teses de Covid-19 em auxílio ao LACEN

http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/icbs-

pede-doacoes-para-realizar-testes-de-

covid-19

ICBS - UFRGS Rua Sarmento Leite, 500 - Porto Alegre/RS

Instituto Amigos de Lucas

Atua na prestação de serviços especializados com inovação e atendimento 

de alta complexidade, promovendo a qualidade de vida das crianças e 

adolescentes com lesão cerebral profunda e deficiência motora 

permanente, oriundas de famílias carentes e/ou desestruturadas, no RS.

https://www.facebook.com/amigosdeluc

as
Rua Aracy Froes, 207/908 - Porto Alegre/RS

Instituto Espírita Dias da Cruz - IEDC

Instituição centenária religiosa, de assistência social, espiritual e de 

educação infantil que mantem um albergue fundado em 1931 que atende 

100 pessoas/noite, tem programas de reinserção social, serviço de 

assistência social, escola de educação infantil.

https://www.facebook.com/diasdacruz.i

nstitutoespirita
Av. da Azenha, 366 - Porto Alegre/RS

Instituto Padre Vilson Groh

Organização da sociedade civil que se articula em rede com outras seis 

organizações sem fins lucrativos que desenvolvem ações educativas e 

socioassistenciais nas periferias da Grande Florianópolis e em Guiné-

Bissau, na África, a chamada REDE IVG.

https://www.redeivg.org.br/ R. Pref. Tolentino Carvalho, N.1 Balneário - Florianópolis/SC

Joanna de Ângelis Horta Comunitária

Trabalha no atendimento a pessoas em vulnerabilidade social. Atende 40 

famílias carentes e desenvolve projetos sociais, especialmente o "Rango 

solidário", que tem como foco ao atendimento à população em situação 

de rua.

https://www.facebook.com/hortacomun

itarianh/

Rua João Pedro Schimitt, 180, CEP 93415-520 -  Novo 

Hamburgo/RS
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Jornal Boca de Rua
Coletivo que produz e vende jornais, dos quais 35 a 40 participantes, 

moradores de rua, tiram seu sustento.

https://www.facebook.com/jornalbocad

erua Porto Alegre/RS

Lar de Joaquina - Escola Joaquina 

Carvalho

Atende crianças e adolescentes carentes na escola, incluindo alimentação. 

Em função da pandemia, está arrecadando o necessário para destinar às 

famílias das crianças atendidas pela instituição. 

https://www.facebook.com/pages/Socie

dade-Esp%C3%ADrita-Lar-De-

Joaquina/478555172249019

Avenida Presidente Vargas nº 1920 - Santa Maria/RS

Lar Recanto do Carinho

Casa de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de zero a 

18 anos vítimas de violência, encaminhados pelo Juizado da Infância e 

Juventude e demais órgãos de proteção. 

https://www.larrecantodocarinho.org/ Rua Rui Barbosa 810, Agronômica -  Florianópolis/SC

Latidos e Miados

Grupo pequeno de pessoas, comprometidas com a causa animal, que 

atendem, de forma voluntária, animais de rua resgatados em situação de 

risco: doentes, machucados, negligenciados, atropelados, abandonados.

https://www.facebook.com/latidosemia

dosRS/

Rua Nestor Moreira, 809, Bairro Sagrada Família - Caxias do 

Sul/RS

Misturaí
Distribuí, diariamente, em média 400 quentinhas às pessoas em situação 

de rua e comunidades mais pobres. 
https://apoia.se/misturai Rua Luiz Manoel, 229 - Vila Planetário - Porto Alegre/RS

Movimento Nacional da População de 

Rua -POPrua - MNPR/RS

Coletivo que distribui alimentos, material de higiene e informação a 

moradores de rua duas vezes por semana. https://www.facebook.com/mnprrs Porto Alegre/RS

Movimento por Uma Infância Melhor 

(MIM)

Atende 105 crianças e adolescentes (70 famílias) por meio de atividades 

socioeducativas no período em que não estão na escola. Proporciona 

atividades extraclasse e mantém um programa de apadrinhamento 

afetivo.

https://www.facebook.com/Movimento

porumaInfanciaMelhor/ 

http://movimentomim.com.br/

Rua: Marta Costa Franzen, 112, Vila Mato Sampaio, Bom Jesus - 

Porto Alegre/RS

Movimento Sal e Luz

Movimento em Santana do Livramento tem como intuito reunir o maior 

número de pessoas, de forma voluntária, para fazer o bem a outras 

pessoas. 

https://www.facebook.com/movSaleLuz

/
Rua Almirante Barroso n° 663, Apt 3. Santana do Livramento/RS

Mulher em Construção

Atua desenvolvendo cursos de formação na área da construção civil para 

mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de violência 

doméstica. Identificou 250 mulheres chefes de família que atuam de 

forma autônoma e que estão impedidas de trabalhar neste momento de 

pandemia.

https://www.mulheremconstrucao.org.b

r/
Rua São Carlos, 753 - 2º andar - Porto Alegre/RS

Ocupação baronesa -Centro de 

referência afroindígena do rs

Coletivo de mulheres indígenas, que estão passando por dificuldade por 

não poderem vender artesanato, que é sua principal fonte de renda. 

Aceitam encomendas de artesanato pelo telefone, para entrega após a 

pandemia. Aceitam doações de alimentos e fraldas.

https://www.facebook.com/ocupabaron

esa
Travessa Comendador Batista, 26 - Porto Alegre/RS

OSICOM - Obra Social do Imaculado 

Coração de Maria

Atende 1700 famílias por meio de escolas comunitárias, serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos e acolhimento institucional. 

Oferece espaços de escuta e realiza o encaminhamentos das demandas 

sociais da comunidade da região. Passará a atender moradores de rua 

para banho e alimentação, pois os restaurantes populares estão fechados.

https://www.facebook.com/search/top/

?q=OSICOM&epa=SEARCH_BOX
Rua Joséfa Barreto, 302. Passo das Pedras. Porto Alegre/RS

Pão dos Pobres
Trabalha com crianças e jovens, em situação de vulnerabilidade social, no 

local moram 120 e, em seus projetos, atende mais 1,4 mil.
https://www.paodospobres.org.br/site/ Rua da República, 801, Cidade Baixa - Porto Alegre/RS
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PROJETO VORONOY-DELAUNAY

QUEM QUEREMOS AJUDAR? O QUE FAZ? SITE? ONDE?

Peregrinos Revolucionários

Atuação de 2 líderes comunitários que fornecem cestas básicas e produtos 

de higiene a famílias carentes nas Vilas Safira (POA) e Santa Bárbara 

(Alvorada).

https://www.instagram.com/peregrinosr

evolucionarios/
Vila Safira  - Porto Alegre/RS e Santa Bárbara - Alvorada/RS

PF das Ruas

Fornecem marmitas para população de rua no centro de Porto Alegre, e 

com a chegada do vírus, passaram a distribuir diariamente em diversas 

ruas da periferia. 

https://www.facebook.com/pfdasruas/ Sarmento Leite, 607, loja 2 - Porto Alegre/RS

Projeto Tchê
Atende 83 crianças e adolescentes carentes, totalizando 30 famílias, 

fornecendo cestas básicas.

https://www.facebook.com/ProjetoTche

/

Jobair Bueno Vares, 285, Vila Kennedy - Santana do 

Livramento/RS

Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa 

Catarina SPM SC

Tem em seu cadastro 267 pessoas migrantes cadastradas que recebem 

alimentos e outras doações. Com a crise atual novas famílias buscam 

todos os dias itens de higiene pessoal e alimentação.
https://www.spm-sc.com/

Casa do Migrante Scalabrini - Rua Desembargador Gil Costa, 755, 

Estreito - Florianópolis/SC

União de Vilas Grande Cruzeiro

Federação das 36 associações de moradores do complexo de 

comunidades da Vila Cruzeiro. Doam cestas básicas para famílias carentes 

cadastradas.   

https://www.facebook.com/uniaodevilas

dagrandecruzeiro
Rua Caixa Econômica 605 - Porto Alegre/RS

Unimoradas - Associação dos 

Moradores Unidos da Hípica

Auxilia a comunidade como pode, doando cesta básica, roupas etc. 

Atende aproximantamente 200 pessoas em situação de pobreza.

https://www.facebook.com/formacaom

oradoresunidosdahipica/
Moradas da HÍPICA - Porto Alegre /RS

Comunidade N. Sra. de Fátima do 

Beltrão de Queiroz

Os voluntários atendem cerca de 70 crianças e adolescentes e suas 

famílias em extremo estado de vulnerabilidade.
Rua Rosalimbo Cossio, 125 - Caxias do Su /RS

Associação de Apoio a Pessoas com 

Câncer - Aapecan

Atende pessoas com diagnóstico de câncer, em torno de 60 a 70 pessoas, 

mensalmente.
http://aapecan.com.br/ Avenida Ceará, 1260 - Porto Alegre/RS

Para saber mais, visite: https://www2.jfrs.jus.br/voronoy-delaunay
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