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Parceiros e 
Apoiadores 



Apresentação 
 

Este relatório apresenta as atividades que o S.A.S. Brasil 
(Saúde e Alegria nos Sertões Brasil) realizou no ano de 
2014. 
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1. Descrição do projeto 

 
O S.A.S. Brasil é um projeto voluntário, 
multidisciplinar, itinerante e colaborativo, que 
promove ações de saúde, entretenimento e 
sustentabilidade junto a populações isoladas do 
Brasil.  

 
O projeto foi idealizado em 2013, com a proposta de 
fazer uma viagem que levasse o melhor dos 
voluntários para as cidades visitadas. No primeiro 
ano, já consolidou uma parceria com o Rally dos 
Sertões, e o projeto passou por 4 cidades do Sertão 
brasileiro (entre Goiás e Tocantins).   
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Equipe idealizadora do projeto 
reunida no primeiro ano do 

projeto, 2013. 

Foto: Márcio Machado 

Tela com as mãos dos 
colaboradores da Roche. Foto: Adriana Mallet 
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2. Objetivos do projeto 
 

1. Promover ações de curto prazo, que gerem um 
legado de longa duração. 
 

2. Garantir o acesso a informações e produtos que 
podem impactar de maneira positivas as 
comunidades isoladas do Brasil. 
 

3. Realizar ações de caráter social de modo a 
contribuir com a construção de um país melhor. 
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3. Roteiro de 2014 
 

Pelo segundo ano consecutivo, o S.A.S. Brasil levantou 
muita poeira na frente social do Rally dos Sertões 2014, 
realizado entre 23 e 31 de Agosto. 
 
A proposta do S.A.S. Brasil é a de atender comunidades 
carentes em cidades próximas ao trajeto do Rally. Para 
selecionar as cidades, seguimos os seguintes critérios: 
dificuldade de acesso, baixo IDH, pouca infraestrutura na 
área da saúde.  
 
Seguindo esses critérios, selecionamos as cidades de: 
Ipameri/GO, Bonito de Minas/MG, Olhos D’Água/MG e 
Conceição do Mato Dentro/MG, totalizando um percurso 
de 3.200 km. 
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Roteiro do 
 Rally dos Sertões 2014. 

Equipe S.A.S. 
viajando pelo 
Sertão brasileiro. Foto: Márton Pederneiras 
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Com o roteiro pré-definido, a equipe do S.A.S. faz contato 
prévio com as prefeituras das cidades, para verificar qual a 
melhor estratégia de executar o projeto em cada 
comunidade.  
 
A parceria com a prefeitura é essencial, por possibilitar 
maior engajamento e maior eficiência das ações. Os 
atendimentos médicos, por exemplo, são focados em 
pacientes já referenciados pelo SUS. Isso diminui a fila de 
espera do serviço público e beneficia todos os pacientes 
que estavam aguardando atendimento. 

Roteiro S.A.S. Brasil 2014 
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Roteiro, cronograma e cidades em 
que o  S.A.S. Brasil passou em 2014. 



Relatório Anual 2014                                               | 8 

4. Atividades realizadas e resultados 
 

A vila S.A.S. Brasil é composta por três grandes tendas: 
saúde,  construção e sustentabilidade e recreação. 
 
As atividades de Saúde foram compostas por: 
 
 Palestra de saúde da mulher, abordando temas como: 
prevenção de infecção urinária e genital, exames 
preventivos para câncer de colo de útero e mama, métodos 
contraceptivos, menopausa, entre outros; 

 
 Palestra de Odontologia para crianças, com a atividade 
de evidenciação para ensinar a técnica correta de 
escovação e distribuição de kits odontológicos; 

 
 Triagem de crianças para tratamento de anemia; 

 
 Distribuição de medicamentos vermífugos; 

 
 Triagem de hipertensão e diabetes com orientações; 

 
 Triagem de oftalmologia com avaliação de acuidade 
visual e posterior atendimento de casos alterados. 
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As atividades de Sustentabilidade foram compostas por: 
 
 Palestra aberta à população sobre captação de água da 
chuva, tratamento e conservação da água em cisternas; 

 
 Instalação de Filtros que tornam a água poluída por 
resíduos em água potável; 

 
 Palestra sobre reutilização de resíduos. 
 
As atividades de Entretenimento foram compostas por: 
 
 Atividades esportivas: cama elástica, slackline, cabo de 
guerra e tênis para crianças de diferentes idades; 

 
 Atividades com desenho e pintura em papel, tela e pele, 
orientadas por uma artista plástica e uma pedagoga; 

 
 Participação dos super-heróis que distribuem a super-
fórmula (vermífugo) para as crianças; 

 
  Cinema itinerante: apresentação de desenhos animados. 
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Vila S.A.S. Brasil: áreas de 
atuação do projeto 
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Fotos: Márton Pederneiras 

Atendimento médico , aula de escovação 
e vermifugação das crianças pelos 

nossos super heróis.  
Números da Tenda da Saúde: 

 

 

 

Participantes da palestra da Mulher 200 

Doses de Albendazol 800 

Avaliações Oftalmológicas 340 

Consultas e prescrições de óculos 141 

Consultas Pediátricas 112 

Consultas Otorrinolaringologia 143 

Encaminhamentos para cirurgia 21 

Participantes da palestra de Odontologia 500 
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Foto: Márton Pederneiras 

Palestra com tema de 
sustentabilidade.  

Números da Tenda de Construção e Sustentabilidade: 

 

 

 

Participantes das palestras   80 

Filtros Instalados 2 

Pessoas Impactadas pela instalação de filtros 300 
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Foto: Márton Pederneiras 

Atividades recreativas e 
artísticas.  

Números da Tenda de Recreação: 

 

 

 

 

 

 

Crianças nas atividades esportivas 350 

Crianças nas atividades artísticas 350 

Espectadores do cinema  500 
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5. Principais conquistas de 2014 
 

a) S.A.S. Brasil selecionado pela RedBull Amaphiko 2014: o 
S.A.S. Brasil foi selecionado pela RedBull Amaphiko, uma 
iniciativa da RedBull para inspirar, impulsionar e conectar 
jovens empreendedores sociais que querem transformar o 
mundo em que vivem.  

 
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 67 
apoiadores e a soma de R$ 36.210 (146% a mais que em 
2013), sendo que partimos de uma meta de R$ 33.900. O 
link do Catarse para o S.A.S. Brasil 2014 é: 
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2  
  
c) Campanha S.A.S. Brasil 2014: foram 14 voluntários das 
mais diversas áreas de formação, unidos pelo mesmo 
propósito, o de levar saúde e alegria para os Sertões. 

https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
https://wings.catarse.me/pt/sasbrasil2
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d) Upgrade estrutural: a estrutura da equipe conta agora 
com um caminhão container com consultórios para 
atendimento de até 3 especialidades, com uma tela gigante 
de cinema acoplado. 
 
e) Patrocínio Roche 2015: a gigante farmacêutica fechou 
um contrato de patrocínio com uma cota de R$ 120 mil 
para 2015. Grande passo para um projeto que só cresce em 
número de participantes e vontade de fazer a diferença! 
Com as fotos e relatos da ação durante o Rally dos Sertões 
2014, montamos uma exposição na Roche na semana do 
dia 15 de dezembro. 
 
f) Entrega de presentes de natal em Avaré/SP: ação 
pontual de alegria para crianças. É o S.A.S. Brasil indo além 
dos Sertões. 

Foto: Márton Pederneiras 

Esboços do arquiteto Alexandre 
Hernandez para o container e o 
mesmo na vida real!  
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6. Relatório financeiro 
 
O detalhamento da prestação de contas do S.A.S. Brasil 
referente ao ano de 2014 está na tabela a seguir: 
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7. Desafios e lições aprendidas 
 
A cada ano nos deparamos com desafios e tiramos lições 
aprendidas que fortalecem o projeto: 
 
● 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; 
 
● Após as ações, percebemos uma grande quantidade de 
lixo no local da ação. O incômodo com esse cenário gerou 
um novo desafio de planejamento para as próximas 
edições: ações na frente de sustentabilidade com o tema e 
dinâmicas com a população no local; além de soluções e 
ideias para quantificar e separar o lixo; 
 
● Temos oportunidades únicas de mobilizar campanhas em 
diversos temas, como saúde infantil, saúde da mulher e 
cuidados gerais para populações de comunidades isoladas. 
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● 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; 
 
● Uma viagem não precisa ser apenas uma viagem: pode 
agregar valores e deixar um legado nesse imenso território 
que é nosso país, através de ações pontuais; 
 
● Enxergamos a necessidade de metrificar o impacto 
causado pelo projeto de maneira mais adequada e 
profissional. Para que o projeto continue crescendo e vá 
além dos Sertões. 

Foto: Márton Pederneiras 

Equipe na rampa de 
premiação do Rally dos 
Sertões 2014. 




