
***NOTA DE REPÚDIO POR FASA PROMESSA*** 
Esclarecimentos 

 
 

A Ong Água para Irmãos com Sede – AIS vem, por meio desta nota 
oficial, tornar público sua NOTA DE REPÚDIO por uma FALSA PROMESSA DE 
DOAÇÃO recebida de material de irrigação. 
 

O fato ocorreu no dia 24 de fevereiro, quando então o Sr. Manoel Tenório 
Rapadura, apresentando-se e intitulando-se como assessor do atual Vice-
Governador da Bahia, Sr. Geraldo Junior, ofereceu doação de 300 caixas 
d’águas de 5.000lts, e 8.000 tubos de irrigação de 50, 75 e 100 ml para 
atendimento as ações beneficentes da ONG. 
 

A Falsa promessa foi informada inicialmente por mensagens, através do 
aplicativo WhatsApp e de caráter particular, sendo confirmada e concretizada 
pessoalmente pelo próprio Promitente por meio de um contrato verbal firmado 
em reunião em Petrolina-PE, onde ficou estabelecido que a doação seria 
gratuita/não onerosa e de que a ONG apenas assumiria os custos com a 
aquisição de óleo combustível relacionados com o transporte de Salvador-
Petrolina por meio de caminhões, no valor inicial de R$ 1.950,00, sendo de R$ 
650,00 por caminhão, num total de 03 (três). Após negociação, o valor foi 
reduzido para R$ 1.200,00, o que foi prontamente pago via pix na conta do 
Promitente no dia 28.02.2023. 
 

Esclarece ainda que o mesmo senhor informou nas suas mensagens e 
pessoalmente também a necessidade de doar com urgência tais equipamentos, 
por se tratar de material que deveria ser usado em projetos que não lograram 
êxito em determinada região da Bahia, e que por essa razão, precisava 
encaminhá-los para uma Instituição sem fins lucrativos para que pudesse fazer 
melhor uso dos insumos em projetos e oportunidades próprias. 

Informa também, que foi prometido, ainda, 420 unidades de caixas 
completas de apicultura, oriundas do Incra/BA, para o projeto a ser implantado e 
executado pela Ong, intitulado “ Emponderamento Feminino na Apicultura”, que 
tem previsão de início neste ano de 2023. Inclusive, o mesmo senhor ainda 
realizou encaminhamento de fotos das respectivas caixas, para demonstrar que 
já estava de posse do material e em condições de liberar para doação.  

Esclarece que a ONG, após saber da magnitude da doação prometida e 
acreditando estar diante de pessoa de ilibada reputação e de credibilidade, de 
boa-fé iniciou suas tratativas e planejamento para fins da melhor logística de 
distribuição e contemplação dos beneficiados. Assim, a ONG contatou os 
representantes das comunidades a serem beneficiadas, participando a boa 
notícia, e pedindo providencias para o recebimento do material, gerando com 
isso muita expectativa inicial de todos. 

Que no dia 02.03.23, através de mensagem do aplicativo WhatsApp, o Sr. 
Manoel Tenório prometeu o envio da nota fiscal e o Termo de doação exigidos 



pela ONG desde o início das tratativas, mas as desculpas começaram a surgir, 
nada tendo feito nesse sentido. 

Que no dia 04.03.23, após o encontro pessoalmente, o Sr. Manoel 
Tenório, informou que os caminhões estavam retidos em Senhor de Bomfim-BA, 
com problemas em documentos atrasados, mas que membros de sua família já 
estariam providenciando a liberação, e que logo chegariam com o material. 
Posteriormente informou a dificuldade na liberação e que estaria providenciando 
a transferência do material para outros veículos e que logo chegaria no destino. 

Que a partir do dia 06.03.23, o Sr. Manoel Tenório, não atende mais as 
ligações e não responde mais as inúmeras tentativas de contato, gerando 
frustração pelo negócio, constrangimento diante da expectativa com relação aos 
que seriam beneficiados, além de ter colocado em cheque minha reputação, 
credibilidade e moral à frente da Associação e perante aos beneficiados. 

Apesar de extrema gravidade com essa situação, aguardamos que o 
mesmo possa se pronunciar, esclarecer, ou ainda mesmo se retratar perante as 
tantas famílias em situação de vulnerabilidade social que seriam beneficiadas 
com o gesto e a promessa. 

A ONG AIS desde 2016 desenvolve ações de resgate a dignidade e 
esperança às famílias sertanejas de PE e BA por meio de seus projetos e ações 
de cidadania, buscando minimizar o problema de acesso à água, trazendo água 
para quem tem sede, como estampado em seu próprio slogan afirmativo. 

Pelo ocorrido, acaso permaneça a total ausência de esclarecimentos e 
satisfação pelo Sr. Manoel Tenório Rapadura, assim como também a não 
devolução dos recursos pagos pela ONG em sua conta, estaremos 
providenciando adoção de medidas judiciais no intuito de reparar todos os danos 
morais e financeiros que nos foram acometidos, evitando que situações como 
estas não possam mais existir, respeitando a integridade pessoas menos 
favorecidas e a credibilidade de Instituições sérias no nosso Brasil. 

 

Atenciosamente, 

 

Sebastião José Amorim Gomes 
Responsável 

ONG Água para Irmãos com Sede - AIS 


