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Resumo 
 
Este relatório é um detalhamento completo das atividades que o S.A.S. Brasil (Saúde e              
Alegria nos Sertões Brasil) realizou no ano de 2013 dentro do âmbito de projeto. O S.A.S.                
Brasil é um projeto que pretende promover ações de entretenimento e saúde em populações              
isoladas do Brasil, com estrutura adaptada e levada em veículos off road. Ações específicas,              
planejadas de acordo com as necessidades das cidades foco das ações, buscaram melhorar a              
qualidade de vida de comunidades carentes de nosso país. 
 
A presente ação foi idealizada de maneira voluntária pela equipe e teve por objetivo reunir               
uma viagem ao sertão do Brasil com ações de caráter social e produção de material fotográfico                
e de vídeo, para a elaboração de um documentário, de modo a contribuir com um país melhor. 
 
O projeto teve como parceiros: Avec, Dunas, Sou do Esporte e Pfizer. Contou com três               
principais eixos de atuação: saúde, esporte e sustentabilidade. 
 
Nem todas as atividades do projeto foram completadas, mas muitas novas ideias surgiram e já               
fazem parte dos estudos e metas para 2014, de modo que o projeto será continuado e os                 
resultados foram considerados satisfatórios. O S.A.S. Brasil atendeu mais de 1.500 pessoas, em             
4.198 km percorridos em 5 cidades (Pirenópolis/GO, Porangatu/GO, Natividade/TO,         
Minaçu/GO e Goianésia/GO) e teve 13 notas na mídia. 
 
O S.A.S. Brasil tem ainda diversos desafios em forma de oportunidades pela frente para que               
mais pessoas sejam atingidas pelo potencial transformador de ações planejadas nas áreas da             
saúde, alegria e sustentabilidade, levantando poeira e colhendo sorrisos! Buscaremos dar           
sequência ao projeto “S.A.S. Brasil” com o apoio de mais e mais pessoas, como da nova parceria                 
com o Canal Asas, que apóia projetos inscritos e selecionados para que sejam financiados por               
parceiros do Instituto Asas e completa os 20% finais da campanha de financiamento coletivo. 
 

 
Foto: Márton Pederneiras 
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1. Descrição do projeto 

Este projeto, denominado “S.A.S. Brasil (Saúde e Alegria nos Sertões Brasil)”, foi idealizado             
por uma equipe multiprofissional e justifica-se pois utilizará os conhecimentos específicos de            
cada integrante do grupo para, através de uma estrutura simples, oferecer ações de             
entretenimento e saúde para as populações das cidades do trajeto do Rally dos Sertões. 

 

2. Objetivos do projeto 

 

2.1. Fortalecer a atuação voluntária, através de uma equipe multiprofissional. 

2.2. Promover uma viagem ao Sertão do Brasil. 

2.3. Realizar ações de caráter social e produção de material fotográfico e de vídeo, para               
elaboração de um documentário, de modo a contribuir com um país melhor. 
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3. Principais conquistas de 2013 

a) S.A.S. Brasil entra no Canal Asas: canal em que projetos inscritos e selecionados são               
financiados por parceiros do Instituto Asas e completa os 20% finais da campanha de              
financiamento coletivo. 
 
b) Campanha de financiamento coletivo no Catarse: o S.A.S. Brasil lançou uma campanha na              
plataforma online de financiamento coletivo Catarse. O site funciona sob um sistema que             
permite que um projeto se torne real por meio da contribuição financeira de qualquer pessoa               
no mundo. O grande diferencial do crowdfunding é o de engajar as pessoas que contribuíram             
no propósito e na história do projeto. Todo apoio feito pelo site dá direito a alguma                
recompensa especial ligada ao projeto. Foi um total de 94 apoiadores e a soma de R$ 14.696,                 
sendo que partimos de uma meta de R$ 9.680. O link do Catarse para o S.A.S. Brasil 2013 é:                   
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil 
 
c) S.A.S. Brasil firma parceria com o Rally dos Sertões Social: o S.A.S. Brasil tem agora uma                 
parceria com o Rally dos Sertões Social, que visa promover ações sociais em cidades e               
comunidades que estão dentro do trajeto do Rally dos Sertões. 
  
d) Campanha S.A.S. Brasil 2013: o S.A.S. Brasil atendeu mais de 1.500 pessoas, em 4.198 km                
percorridos em 5 cidades dentro da rota do Rally dos Sertões 2013 (Pirenópolis/GO,             
Porangatu/GO, Natividade/TO, Minaçu/GO e Goianésia/GO) e teve 13 notas na mídia. 
 

 
Foto: Márton Pederneiras 
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4. Atividades realizadas e resultados 

 

4.1. OBJETIVO #1 – Fortalecer a atuação voluntária, através de uma equipe           
multiprofissional 

 

4.1.1. Mapear movimentos e grupos locais e formar parcerias 

O mapeamento e planejamento se iniciou em abril de 2013 com a intenção de entender quais                
eram as pessoas interessadas e quais grupos e organizações estavam trabalhando com ações             
parecidas no Brasil, além de perceber onde teríamos mais oportunidades ou necessidades de             
atuar. A ideia do projeto é realizar ações simples de saúde e entretenimento ao alcance da                
equipe e com recursos captados previamente a ação. 

Objetivos Gerais 
Objetivo 

Específico 
Atividades 

Promoção de 
atividades junto 

às populações do 
trajeto do Rally 

dos Sertões  

1- Saúde 

1.1- Palestra com orientações sobre cuidados com a saúde,         
prevenção de doenças relacionadas a água e desidratação 

1.2 - Distribuição de solução de descontaminação de água e          
medicamentos para tratamento de anemia e verminoses. 

1.3 - Atendimentos específicos (medicina de família - ginecologia,         
pediatria e clínico; oftalmologia*) 

2 - Arte 
2.1 - Show de mágica 

2.2 - Cinema itinerante 

3 - Esportes 
3.1 - Atividades recreativas com taco, peteca, bambolê e outros 

3.2 - Oficinas para ensinar atividades circenses 

4- Arquitetura e 
Engenharia 

4.1 - Identificação de pontos estratégicos para instalação de         
cisternas e oficinas sobre coleta de água de chuva 

4.2 - Palestra de orientações para a construção de cisternas e           
residências com materiais disponíveis na região 

5- Captação de 
imagens e 
entrevistas 

5.1 - Captação de imagens de áudio e vídeo de toda a ação 

5.2 - Produção de exposição fotográfica, livro fotográfico e         
documentário 

* as especialidades dependerão da disponibilidade da equipe na data da ação 
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Necessidade  Responsável 

Equipamentos para o carro Adriana 

Engate e carreto Márton/Thales 

Estrutura do cinema e atendimentos Adriana 

Medicamentos e hipoclorito Adriana 

Equipamentos para projeção e som Sabine 

Equipamentos esportivos Sabine 

Equipamentos de audio e video Márton 

Equipamentos para ações de arquitetura Alexandre 

Equipamentos para ações engenharia Sara 

Hospedagem Equipe 

Alimentação Equipe 

Equipamentos de segurança (GPS, rádios, etc) Equipe 

Elaboração do vídeo Equipe 

Produtos S.A.S. Equipe 

Tabelas resultantes do mapeamento e planejamento do S.A.S. Brasil 

 

4.1.2. Promover uma rede de voluntários colaborativa 

O S.A.S. Brasil lançou uma campanha na plataforma online de financiamento coletivo Catarse,             
que durou 45 dias. Levantou um total de R$ 14.696, com a ajuda de 94 apoiadores. Para                 
conhecer mais sobre a plataforma e quais as recompensas oferecidas aos apoiadores, acesse:             
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil. 
 
Além disso, o projeto tem por filosofia uma construção colaborativa do mesmo (em um              
sentido mais amplo), o que permite que as diferentes pessoas, de diferentes regiões do país e                
do mundo, com diferentes áreas de atuação se juntem em prol de um ideal comum,               
oferecendo o que podem: dinheiro, produtos, serviços e etc. A partir dessa iniciativa, o S.A.S.               
Brasil firmou algumas parcerias. 

a) Equipe idealizadora: a equipe idealizadora do projeto surgiu de uma ideia comum entre              
amigos de São Paulo e Campinas e tem a seguinte formação: 
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ADRIANA MALLET - Médica 
Médica formada na Unicamp, apaixonada por cuidar de pessoas e viajar. 
“A inspiração para o projeto veio do filme "Quem se importa", quando            
percebi que queria atuar de forma a reunir minhas paixões e deixar um             
legado ao nosso país. Desejo que esta seja a primeira de muitas            
expedições viabilizadas.” 

 

SABINE BOLONHINI - Professora de Educação Física 
Apaixonada por esporte. Acredita no poder formador e transformador         
que ele tem. É formada em Educação Física na UNICAMP, onde também            
fez mestrado em Ciências do Esporte. Enxerga no esporte a          
possibilidade de contribuir de maneira significativa para a formação de          
pessoas e para a transformação do país! É essa a sua missão para o S.A.S.               
Brasil! 

 

SARA DIVA - Engenheira 
Engenheira Civil formada no Mackenzie, pós-graduanda em Construções        
Sustentáveis, apaixonada por viagens, encontra no S.A.S. Brasil a         
possibilidade de colocar na prática tudo o que vem aprendendo! Ansiosa           
pela oportunidade de usar seu conhecimento em prol de pessoas tão           
próximas e ao mesmo tempo com realidades tão distantes. 

 

ALEXANDRE HERNANDEZ - Arquiteto 
“O arquiteto tem a obrigação de sair do seu lugar comum, descobrir o             
mundo com seus próprios olhos, pois quando viaja, enriquece sua          
capacidade de criar e resolver desafios sob quaisquer circunstâncias.         
Cruzar o mundo com os olhos atentos de especialista, significa mais que            
visitar: significa conhecer e tentar compreender, ler, reler, mesclar,         
inovar, ou simplesmente apreciar o tradicional, o clássico. A bagagem          
do arquiteto-viajante dialoga constantemente com o crescimento       
profissional dele, afinal compreender o que está a nossa volta é           
essencial para buscar o novo. Sendo assim, acredito que vivenciar a dura            
realidade do Semi-árido brasileiro, irá garantir uma troca extraordinária         
de experiências entre minhas qualificações e os conceitos locais.” 

 

MÁRTON PEDERNEIRAS - Diretor de Arte e Fotógrafo 
“Sou formado em publicidade, atualmente diretor de arte e fotógrafo          
freelancer. Apaixonado desde que criança por cultura, artes, lenda,         
religião, literatura, matemática, ilustração, enfim por toda forma de         
expressão humana e algumas bobagens que só Deus sabe de onde eu            
tiro.  
Minha missão aqui, além de ajudar a realizar o projeto, é registrar cada             
momento desta jornada de Saúde e Alegria, fotografando, filmando,         
entrevistando, ouvindo e escrevendo sobre dia a dia do nosso projeto.” 
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Equipe idealizadora do S.A.S. Brasil 

Foto: Márcio Machado 
 

b) Paula Grangeiro: artista plástica e sonhadora que adora desenvolver a arte em prol de um                
mundo melhor: reciclando, reutilizando e criando soluções para espaços, eventos e pessoas, a             
fim de proporcionar uma maior interação humana e de respeito entre as pessoas. Se              
apaixonou tanto pelo projeto, que resolveu fazer uma rifa de um quadro com a temática do                
Sertão Brasileiro e doar todo o dinheiro arrecadado para o projeto. A partir de 2014, tornou-se                
integrante fixa da equipe S.A.S. Brasil. 

 
Protótipo da rifa Paula Grangeiro em prol do projeto S.A.S. Brasil 
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Ilustração prêmio da rifa Paula Grangeiro em prol do projeto S.A.S. Brasil 

 

c) Açaizeiro Barão Campinas/SP: local agradável e cheio de gostosuras, sob a direção da              
sonhadora Danielle Batocchio, que acatou a campanha do projeto e disponibilizou o espaço             
para retirada das recompensas do Catarse, além de fazer muita campanha e incentivo! 

Açaizeiro Campinas: http://migre.me/pG6gJ  

 
Foto: Açaizeiro Campinas/SP 

 
d) Ação Social no Rally dos Sertões: surgiu a oportunidade de o S.A.S. Brasil levantar muita                
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poeira na frente social do Rally dos Sertões 2013, aliando o sonho de viajar com o de promover                  
ações sociais. 
 

 
Roteiro do Rally dos Sertões 2013 

 

4.2. OBJETIVO #2  – Promover uma viagem ao Sertão do Brasil 

A viagem ao Sertão do Brasil se consolidou junto ao Rally dos Sertões 2013, entre 25 de Julho                  
e 4 de Agosto, que teve o seguinte trajeto, em 2 estados brasileiros: Goiânia, Pirenópolis,               
Porangatu, Natividade, Minaçu, Goianésia, retornando à Goiânia, percorrendo um total de           
4.198 km. 

 
Equipe S.A.S. Brasil viajando pelo Sertão brasileiro 

Foto: Márcio Machado 
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Roteiro, cidades e cronograma de atuação 

 

4.3. OBJETIVO #3 – Realizar ações de caráter social e produção de material fotográfico e               
de vídeo, para elaboração de um documentário, de modo a contribuir com um país melhor 

4.3.1. Elaborar plano de ação do S.A.S. Brasil nas regiões isoladas do Sertão do Brasil 

Das cidades selecionadas pelo roteiro do Rally dos Sertões, o S.A.S. Brasil promoveu ações em:               
Pirenópolis/GO, Porangatu/GO, Natividade/TO, Minaçu/GO e Goianésia/GO. 

Com o roteiro pré-definido e prévio contato com as prefeituras das cidades, o plano de ações                
foi pensado por uma equipe multiprofissional que optou por atuar em três grandes áreas:              
saúde, sustentabilidade e entretenimento, de acordo com cada especialidade e habilidades.  

As atividades foram desenvolvidas simultaneamente, de maneira a criar um link entre as             
mesmas, tornando a ação geral conjunta e mais organizada; ou seja, as áreas se              
complementaram à medida em que a área de entretenimento organizava as pessoas já             
atendidas pelos médicos ou não e vice-versa, por exemplo. 
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Áreas de atuação do projeto 
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4.3.2. Promover, em cada ação, pelo menos uma atividade educativa 
As ações nas áreas da saúde, sustentabilidade e entretenimento impactaram mais de 1.500             
pessoas e podem ser assim descritas: 
 
a) Saúde: as atividades da “Tenda da Saúde” foram compostas por: 
● Palestra geral à população sobre cuidados com a água e prevenção de desidratação; 
● triagem de crianças para tratamento de anemia e distribuição de medicamentos; 
● triagem de hipertensão e diabetes com orientações; 
● palestra para mulheres com temas de prevenção de infecções genitais e urinária, cuidados e               
prevenção do câncer de colo uterino e de mama; 
● atendimento médico em clínica geral e pediatria com cerca de 60 atendimentos diários. 
 
b) Sustentabilidade: as atividades da “Tenda da Sustentabilidade” foram compostas por: 
● Palestra aberta à população sobre captação de água da chuva, tratamento e conservação da               
água em cisternas; 
● palestra aberta à população sobre técnicas de construção utilizando conceitos de ventilação             
e iluminação natural; 
● oficina com técnicas de construção com materiais locais. 
 
c) Entretenimento: as atividades da “Tenda de Entretenimento” foram compostas por: 
● Atividades esportivas em três estações: (i) peteca; (ii) blocos lógicos; (iii) taco - para crianças                
de diferentes idades; 
● cinema itinerante: apresentação do espetáculo Alegria do Cirque de Soleil e Monstros S.A. 
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Programação prevista em um dia de ação 
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4.3.3. Produção de material fotográfico e de vídeo para divulgação e elaboração de um              
documentário 
 
Fotos e vídeos foram captados ao longo de todo trajeto da equipe S.A.S. Brasil rumo as ações                 
no Sertão, bem como das ações propriamente ditas. 
 
Dias 23 e 24 de Julho: saindo de Campinas, no dia 23 de Julho, foi dia de reunir a equipe,                    
adesivar e montar carros e colocar pés e rodas na estrada! A equipe saiu em uma TR4 e duas                   
motos rumo às estradas e muita poeira rumo a Goiânia. Foi possível acompanhar de perto               
algumas etapas do Rally dos Sertões, conferindo de perto carros, competidores e eventos             
desse grande evento. 
 

 
Equipe S.A.S. Brasil pronta para o Rally dos Sertões 2013! 

Foto: Márcio Machado 

 
Mais fotos desse trajeto podem ser visualizadas no álbum da página do S.A.S. Brasil no               
Facebook:  

● Em Campinas: http://migre.me/pG0s5  
● Campinas rumo a Goiânia: http://migre.me/pG0un  

 
Dias 25 e 26 de Julho: depois de 124 km percorridos, chegamos a primeira cidade alvo de                 
ações: Pirenópolis, município do estado de Goiás, com 24 mil habitantes. 
 
Logo no primeiro dia com as mãos na massa, foi possível realizar o quanto muitas comunidades                
isoladas do Brasil necessitam de fato de atendimento e assistência em diversas áreas. Os              
profissionais da cidade, bem como jovens e crianças passaram um dia diferente com a equipe               
do S.A.S. Brasil, que com certeza ganhou muito mais que qualquer pessoa ali presente:              
sorrisos, compaixão e um mundo de descobertas pela frente! 
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Foto: Márcio Machado 

 
Mais fotos da ação em Pirenópolis podem ser visualizadas no álbum da página do S.A.S. Brasil                
no Facebook:  http://migre.me/pG0x4  
 
Dias 27 e 28 de Julho: no fim do dia de ação em Pirenópolis, a equipe empacotou as malas,                   
juntou os materiais e seguiu por 340 km para Porangatu, também em Goiás, com 44 mil                
habitantes. 
Mais um dia de intensas atividades e despertar de sentimentos…! 
 

 
Foto: Márcio Machado 

 
Mais fotos desse trajeto, bem como o dia de ação em Porangatu podem ser visualizadas no                
álbum da página do S.A.S. Brasil no Facebook:  

● Trajeto: http://migre.me/pG0Hf  
● Ação em Porangatu: http://migre.me/pG0Nd  

 
Dias 29 e 30 de Julho: mais um dia de viagem, levantando poeria entre Porangatu e                
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Natividade, com 10 mil habitantes, agora no estado de Tocantins! Foi o ponto mais ao norte da                 
ação do S.A.S. Brasil. 
 
Cruzar dois estados é sempre um marco e aproveitamos e visitamos a Ilha da Tartaruga, em                
Peixe/TO, que fica no meio do rio Tocantins. Exemplo da perfeita união entre uma viagem               
inesquecível e ações com valores e cunho social! 
 
O dia que nossa equipe sonhou! A menor e mais afastada cidade parece algo tirado de um                 
conto de fadas. Com prédios tombados, uma igreja em ruínas em uma praça gramada e um                
povo alegre e hospitaleiro. 
 
Fizemos de tudo: atendimentos médicos, brincadeiras, palestras, visitas aos locais históricos           
com as crianças como guia, cinema e até banho de rio. Com certeza um dia que vai ficar                  
marcado para o resto de nossas vidas! 
 

 
Foto: Márcio Machado 

 
As fotos desse trajeto, bem como o dia de ação em Natividade podem ser visualizadas no                
álbum da página do S.A.S. Brasil no Facebook:  

● Trajeto: http://migre.me/pG0ZH 
● Ação em Natividade: http://migre.me/pG10h  
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Dia 31 de Julho: neste dia sentimos um pouco da emoção do Rally dos Sertões com dois                 
trechos longos de terra que nos permitiu deixar para traz todo rastro de urbanização e cruzar                
a natureza, passando por fazendas, casas e currais rústicos, pontes e rios. Também vimos um               
pouco mais da fauna da região com iguanas e lobos cruzando a estrada, urubu rei nos                
sobrevoando e uma cachorrinha órfã (a S.A.S.) que adotamos mas infelizmente nos deixou             
enquanto tomávamos um banho de rio. 
 
Resumindo...carros, motos, equipamento e equipe cobertos de terra!!! 
 
Vamos Que Vamos!  
 
Esse foi um pouco do percurso entre Natividade e Minaçu, no Tocantins, com mais de 1.400 km                 
entre uma e outra! 
 
As fotos desse trajeto podem ser visualizadas no álbum da página do S.A.S. Brasil no Facebook:                
http://migre.me/pG1rU 
 
Dia 1o de Agosto: chegamos em Minaçu, com 30 mil habitantes. Calor, sol, muita poeira e                
trabalho! 
 

 
Foto: Márcio Machado 

 
As fotos da ação em Minaçu podem ser visualizadas no álbum da página do S.A.S. Brasil no                 
Facebook: http://migre.me/pG1wd  
 
Dia 2 de Agosto: chega o dia do último trajeto da equipe em ação: 300 km entre Minaçu, no                   
Tocantins, de volta ao estado de Goiás: Goianésia, com quase 64 mil habitantes. 
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Foto: Márcio Machado 

 
As fotos desse trajeto podem ser visualizadas no álbum da página do S.A.S. Brasil no Facebook:                
http://migre.me/pG1CU  
 
 
Embora o material seja muito rico, não se cumpriu a meta de elaboração de um documentário.                
Sonho que continua de pé para a equipe, que quer juntar o material de 2013 e continuar com                  
pés e rodas na estrada em 2014 para realizá-lo! 
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5. Desafios e lições aprendidas 

Foi um primeiro ano de projeto com muitos desafios e muito trabalho, mas tudo isso encarado                
com muita diversão e união da equipe S.A.S. Brasil. Entre os principais desafios e lições               
aprendidas estão:  

● O S.A.S. Brasil ajuda não só quem precisa de assistência, nas cidades por onde passa,                
mas quem já faz isso, dando ferramentas e orientações do que fazer nas áreas de saúde,                
entretenimento e sustentabilidade. E é claro que a equipe também aprende muito; 

● Com isso, a equipe se tornou mais conectada e mais forte, tanto pelas pessoas que                
embarcaram diretamente na expedição, quanto todo pessoal envolvido no Rally dos Sertões e             
amigos, familiares e colaboradores da rede Catarse. Muitos relataram o prazer de ver as ações               
através das redes sociais, bem como querem fazer parte de futuras expedições S.A.S. Brasil; 

● O S.A.S. Brasil não tem atuação política direta, mas cada vez mais se encaixa como um                 
agente de mudança, formador de opinião e participação de políticas públicas focalizadas            
(muitas das cidades visitadas tiveram apoio direto da prefeitura, tornando a ação muito mais              
rica e organizada); 

● Todas as atividades educativas (em saúde, entretenimento e sustentabilidade) foram           
capazes de construir um cenário sócio-econômico das comunidades isoladas do Brasil,           
mostrando que as políticas do país são deficitárias, mas que quando bem administradas pela              
política local, fazem muita diferença (ex.: bolsa-família); 

● Uma viagem não precisa ser apenas uma viagem: pode agregar valores e deixar um               
legado nesse imenso território que é nosso país; 

● O S.A.S. Brasil precisa saber com quantas pessoas ele se comunica e otimizar seus               
canais, criando um plano de comunicação; 

●Temos oportunidades únicas de mobilizar campanhas em diversos temas, como saúde            
infantil, saúde da mulher e cuidados gerais para populações sertanejas; bem como educação             
através do esporte, mostrando que o Brasil não precisa ser somente o país do futebol e, ainda,                 
quem sabe, revelando novos atletas; na área de sustentabilidade, criar uma rede de cabeças              
pensantes em prol de soluções baratas e inteligentes para aproveitamento e coleta de água              
de chuva, limpeza de água e energia elétrica. 

Neste último ano o S.A.S. Brasil pode dizer que de fato virou um projeto conectado e                
engajado. Observar onde estávamos no começo de 2013 e refletir sobre tudo o que fizemos               
até agora é animador e instigador para os outros vários desafios que temos pela frente. Com                
isso, esperamos continuar com o projeto e (novos) parceiros que nos agregará ainda mais valor               
a este processo.  
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6. Contrapartidas 

 
6.1. Divulgação da marcas Avec, Dunas, Sou do Esporte e Pfizer 

a) Na página e coluna de parceiros do S.A.S. Brasil: o site do S.A.S. Brasil teve no último ano                   
acessos no Site Oficial, Facebook e nos sites das parcerias Avec, Dunas, Sou do Esporte e Pfizer                 
foram divulgadas das seguintes formas: 

● Coluna Home dos parceiros: http://martonpederneiras.wix.com/sasbrasil 

b) Posts relacionados ao projeto na página do Facebook e site: 

● Lançamento da página no Facebook: http://migre.me/pG8MV 
● Campanha Catarse: https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil 
● Outros posts pontuais de atividades locais do S.A.S. Brasil 

 

6.2. Menções em reportagens e entrevistas 

O S.A.S. Brasil mapeou, entre julho de 2013 e fevereiro de 2014, 25 inserções na imprensa por                 
todo o país: 

● Na página do Rally dos Sertões no Facebook sobre a ação do S.A.S. Brasil durante a                
expedição: http://migre.me/pG9Eg 

● Cobertura Erechim, Rally dos Sertões: http://migre.me/pG9U8  
● Site Sertões: http://migre.me/pG9XM  
● Site Dunas: http://migre.me/q2kAW  
● Blog Cristiane Tavares: http://migre.me/pGa3D  
● Portal Nacional Segs: http://migre.me/pGa7X  
● Site Alpinestars: http://migre.me/pGa9A 
● Divulgação Teuto, no site da Pfizer: http://migre.me/pGaaF 
● Site Job do Bem: http://migre.me/pGabQ 
● Divulgação do Terceiro tempo, no site da Uol: http://migre.me/pGacS 
● Divulgação Dunas Media: http://migre.me/pGaed 
● Site da Revista Teamrace: http://migre.me/pGagc 
● Site ESPN: http://migre.me/pGahR  
● Site Promoview: http://migre.me/q2kWS  
● Site Portal da Propaganda: http://migre.me/q2l5h  
● Cidade Nova serviços editoriais: http://migre.me/q2leA 
● Plataforma Issuu: http://migre.me/q2llT  
● Portal Maxpress: http://migre.me/q2lpz e http://migre.me/q2lJy  
● Uol notícias: http://migre.me/q2lvM  
● Site SnifBrasil: http://migre.me/q2lAP  

S.A.S. Brasil 
www.sasbrasil.com.br 

22 

http://martonpederneiras.wix.com/sasbrasil
http://migre.me/pG8MV
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil
http://migre.me/pG9Eg
http://migre.me/pG9U8
http://migre.me/pG9XM
http://migre.me/q2kAW
http://migre.me/pGa3D
http://migre.me/pGa7X
http://migre.me/pGa9A
http://migre.me/pGaaF
http://migre.me/pGabQ
http://migre.me/pGacS
http://migre.me/pGaed
http://migre.me/pGagc
http://migre.me/pGahR
http://migre.me/q2kWS
http://migre.me/q2l5h
http://migre.me/q2leA
http://migre.me/q2llT
http://migre.me/q2lpz
http://migre.me/q2lJy
http://migre.me/q2lvM
http://migre.me/q2lAP
http://www.sasbrasil.com.br/


 

● Site Patrocínio Brasil: http://migre.me/q2lCC  
● Site Carros e Marcas: http://migre.me/q2lDS  
● Site LamaCross: http://migre.me/q2lFd  
● Site Cartão de Visita: http://migre.me/q2lLD  

 

6.3. Distribuição de material institucional e recompensas Catarse 

Ao término da expedição do Rally dos Sertões, a equipe se dividiu para distribuição de material                
institucional e as recompensas Catarse, entre elas: 

● Agradecimentos no Facebook 
● Cartão postal da expedição S.A.S. Brasil 
● Chaveiro temático 
● Squeeze flexível temático 
● Camiseta do projeto 
● Pôster com fotos selecionadas da ação 
● Tela utilizada na projeção do cinema 
● Palestras e consultorias em gestão de projetos de empreendedorismo social 
● Etc. 

 
Recompensas S.A.S. Brasil oferecidas via Catarse 

Foto: Adriana Mallet 
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7. Relatório financeiro 

 
O detalhamento da prestação de contas do S.A.S. Brasil referente ao ano de 2013 está na 
tabela a seguir: 
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Detalhamento S.A.S. Brasil 2013 
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