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Do sonho de reduzir a mortalidade infantil e materna através do combate à 

desnutrição e prevenção da gravidez precoce, foi fundado em 2015, em 

Manaus, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco 

(NACER). A instituição existe juridicamente há 19 anos, inscrita sob o CNPJ 

01.553.780/0001-60 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE PÃO DA VIDA. 

 

O NACER recebe adolescentes grávidas e crianças em situação de 

vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude, e 

oferece a elas acolhimento, assistência, proteção e cuidados com a saúde. Mais 

do que suprir necessidades básicas, promove a qualidade de vida e a garantia 

de seus direitos, habilitando-as para uma vida plena e feliz, sem a perda do 

contato com os familiares. 

 

Visando o atendimento integral deste público, a entidade funciona através de 

três projetos: Apoio às Mães Adolescentes (AMA), Aconchego e Pão da Vida. O 

AMA acolhe adolescentes grávidas, promovendo acompanhamento médico e 

psicológico durante o pré-natal, além de orientação pedagógica e capacitação 

profissional. O Aconchego acolhe crianças de 0 a 3 anos abaixo do peso e 

oferece às mães oficinas sobre alimentação, nutrição, higiene e imunização. Já o 

Pão da Vida acolhe crianças mais velhas em situação de risco, abaixo do peso e 

também oferece às mães oficinas sobre alimentação, nutrição, higiene e 

imunização. 

 

O NACER ainda é responsável por coordenar o Girassol, um Serviço de 

Abordagem Social que identifica famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal e social em espaços públicos, como trabalho infantil, exploração sexual 

de crianças e adolescentes, situação de rua, uso de drogas, entre outros casos. A 

iniciativa promove atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, 

incluindo-as na rede de serviços sócios assistenciais e nas demais políticas 

públicas, na perspectiva da garantia dos direitos. 

 

Através do Girassol também são desenvolvidas campanhas e atividades voltadas 

para adolescentes, entre 12 e 17 anos, e suas respectivas famílias em situação de 

vulnerabilidade social, residentes nas zonas norte e centro-sul. Por meio de ações 

esportivas, culturais e de lazer, o projeto garante o exercício da cidadania, a 

prática do diálogo e a inclusão social dos participantes. Além disso, realiza 

encaminhamentos para o mercado de trabalho em parceria com empresas 

(Menor Aprendiz). 

 

O trabalho desenvolvido pelo NACER requer, portanto, uma enorme mobilização 

de esforços de colaboradores e voluntários, além de uma equipe multidisciplinar, 

atualmente, composta por pedagoga, psicóloga, enfermeira, fisioterapeuta, 

assistente social e cuidadoras. Para corresponder a demanda crescente, o abrigo 
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está sempre aberto para a solidariedade e contribuição de novos 

profissionais, especialmente da área da saúde. 

 

Os recursos que mantêm o NACER são provenientes de parceiros intitulados 

"colaboradores", pessoas físicas e jurídicas que fazem doações regulares e 

convênios periódicos com a rede pública de Assistência Social. Continuamente 

são realizadas ações, campanhas e eventos para captação de novos doadores. 

Através desta união com a sociedade, a entidade busca transformar a realidade 

das crianças e adolescentes atendidas, estimulando o protagonismo juvenil, o 

desenvolvimento da cidadania, a inclusão social e a valorização da família. 

 

A sede do NACER está localizada na Rua 35, número 2B, Conjunto Castelo 

Branco, no Parque Dez de Novembro. A casa possui capacidade de 

atendimento para 20 acolhidos e é composta por berçário, banheiros, copa, 

cozinha, área de recreação e sala de apoio para orientações educacionais e 

assistência psicopedagógica. Hoje a instituição está com a sua capacidade 

máxima de atendimento. 

 

Nossa Missão 

 

"Contribuir para interação social, oferecendo serviços diferenciados para 

crianças, adolescentes e suas famílias em risco, promovendo o desenvolvimento 

integral, o fortalecimento de vínculo, a qualidade de vida e a garantia de seus 

direitos em defesa da vida". 

 

Nossa Visão 

 

"Ser reconhecida como instituição de referencia em Assistência Social para 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade e risco." 

 

 

Nossos Valores 

 

"Transparência, Resiliência, Amor Compartilhado, Paixão, Respeito a Vida, Alegria, 

Justiça, Integridade, Solidariedade e Ética." 


