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Apresentação 
 

Este relatório apresenta as atividades que o S.A.S. Brasil 
(Saúde e Alegria nos Sertões Brasil) realizou no ano de 
2015. 



1. Descrição geral 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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Fotos: Luis Fernando Cardoso 

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

No ano de 2014, o projeto fortaleceu a parceria com 
o Rally dos Sertões e teve um aumento na sua 
estrutura, com a adaptação e construção de um 
container com 3 consultórios médicos. Isso 
possibilitou um aumento qualitativo nas ações, 
promovendo um maior impacto nas comunidades 
atendidas. O ano de 2014 também foi marcado por 
novos apoios e parcerias com o destaque para a 
Roche, que estendeu o patrocínio ao projeto no ano 
de 2015.  
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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. 

História S.A.S. Brasil (2013 – 2015)  



Gustavo Henrique é do Pimp My Carroça e foi parceiro e 
voluntário S.A.S. na expedição da Chapada do Araripe. 

Foto: Maria Augusta Souza 
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3. Principais metas traçadas para 2015 
 

Meta 1: Ampliar o escopo de atividades realizadas, 
incluindo procedimentos médicos. 
 
Meta 2: Aumentar o número de pessoas impactadas 
pelo projeto. 
 
Meta 3: Testar diferentes modelos de expedição. 
 
Meta 4: Estabelecer um método eficiente para a 
formação das equipes de voluntários para as 
expedições. 
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4. 2015 
 
Enquanto o ano de 2014 foi marcado por um incremento da 
estrutura do projeto, com a adaptação e construção do 
container com 3 consultórios médicos, o ano de 2015 foi 
marcado pelo desejo de garantir que essa estrutura fosse 
utilizada para impactar o maior número de pessoas 
possível.  
 
Com isso, ao longo do ano realizamos 6 expedições e mais 2 
eventos na cidade de São Paulo. O primeiro evento, foi a 
Virada da Saúde, realizada no viaduto da Glicério, que teve 
como foco o atendimento médico aos catadores de lixo. A 
segunda ação foi o Dia da Cidadania, com o patrocínio da 
SulAmérica, realizado no Largo da Batata, com a intenção 
de promover ações multidisciplinares com a comunidade 
que vive no entorno do Largo.  
 
Os diferentes formatos de Expedição foram: 
 

 Expedição Curta: realizada durante um final de semana. A 
ideia aqui foi selecionar uma comunidade mais próxima à 
sede da ONG, para que o acesso fosse mais rápido. 
Selecionamos a comunidade de Castelhanos, a 289 km da 
cidade de São Paulo. Escolhemos o local por ser uma região 
carente, isolada, sem acesso à saneamento básico e energia 
elétrica.  



Relatório Anual 2015                                               | 7 

Ao longo do ano, realizamos 3 visitas para a comunidade, o 
que possibilitou a realização de ações mais complexas, com 
duração mais longa. 
 

 Expedição Média: em parceria com o Rally da 
Solidariedade, teve duração de 5 dias, foi realizada durante 
o feriado do Carnaval, que passou pelos estados de Goiás, 
Minas Gerais e Bahia.  A proposta aqui foi a de realizar uma 
viagem em um período em que os voluntários tivessem 
disponibilidade de tempo para participar do projeto.  

Trajeto das três expedições curtas, na 
comunidade de Castelhanos, na Ilha Bela. 

Trajeto da expedição 
média, realizada no 
feriado de Carnaval. 
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A parceria com a ACOM (Associação de Milagres), no Ceará, durante a Expedição 
Chapada do Araripe foi uma novidade para o S.A.S. Brasil: foi a primeira vez que o 
contato prévio com uma cidade não foi feita através da prefeitura. O resultado foi 
muito positivo, com mais de 23 outras associações e escolas integradas à ação e 3 
municípios beneficiados, como relata a responsável, Joanacele Gorgonho. 

“As atividades realizadas foram consideradas positivas e com 

retorno imediato para o público benef iciário, como: mel horia da 
auto-estima dos envolvidos; mel horia na saúde dos atendidos; 
ampliação de conhecimentos para mel horia de vida de cada um; 

fortalecimento da organização de comunidade local; maior 
interesse em participar de eventos de resgate de seus direitos; 

maior conf iança em si mesmos e participação e integração de 
diferentes faixas etárias.” 

Foto: Evandro Angerami 
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Rally dos Sertões: com duração total de 7 dias, a 
expedição em parceria com o Rally dos Sertões seguiu o 
modelo dos anos anteriores, em que passamos um dia 
realizando as ações e um dia viajando para a comunidade 
seguinte. 
 

 Expedição Longa e Independente: Com duração total de 
15 dias, a expedição para a Chapada do Araripe foi a 
primeira viagem longa organizada e realizada de maneira 
independente pela equipe S.A.S. Brasil.  

Trajeto da expedição Rally dos Sertões 2015. 
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Nessa viagem, testamos o modelo de realizar dois dias 
seguidos de ação em cada cidade. Isso possibilitou o 
engajamento maior da comunidade e um impacto mais 
significativo das ações, por haver mais tempo para 
organização das ações. 
 
Mariana/MG e RedBull Amaphiko:  
 
Na expedição de Araripe a equipe se flexibilizou para 
elaborar soluções rápidas para uma situação que surgiu no 
país: o  desastre em Mariana/MG e mudou o roteiro e 
logística para atender as comunidades afetadas. 

Trajeto da primeira expedição 
independente na Chapada do 
Araripe. 

Pessoas impactadas 6.300 

Estados visitados 8 

Cidades atendidas 16 

Km rodados 16.782 

Números gerais 
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Através do engajamento  da RedBull Amaphiko, uma rede de 
empreendedores sociais engajados, foi feita uma campanha 
de arrecadação de fundos para comprar medicamentos e 
itens de higiene pessoal para levarmos como doação às 
populações atingidas. 
 
Cada projeto contribuiu, ainda, com o knowhow e atividade 
principal de atuação próprios dentro da expedição da 
Chapada do Araripe, somando forças ao projeto. 
 
Foram eles: Atados, Acupuntura Urbana, Pimp My Carroça, 
EngajaMundo, EmpreendEscola, Papagoiaba, Batuque do 
Coração, Eparrêi e MovimentArte. 

Lama em Mariana/MG. 

Fotos: Luis Fernando Cardoso 



Foto: Luis Fernando Cardoso  

 
 

 
 

 essa situação! 

  

Andrea Sender é do Acupuntura Urbana e foi nossa Mulher Maravilha por um dia! 
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Áreas: 
 
Saúde 
 

O principal destaque da área da Saúde no ano de 2015 foi a 
realização do mutirão de câncer de pele. A ideia surgiu a 
partir da proposta de ampliar o impacto positivo gerado 
pelas ações médicas.  
 
“Identificamos a oportunidade de realizar um mutirão de 
lesões de câncer de pele. Além de ser o câncer mais 
prevalente entre os brasileiros, o câncer de pele é um dos 
poucos que se pode oferecer, de maneira simples, o 
diagnóstico e tratamento em um único procedimento”, 
Adriana Mallet, médica e coordenadora do grupo. 

Participantes da Palestra da Saúde da Mulher, 
junto à médica palestrante, Adriana Mallet, em 
Jijoca de Jericoacoara/CE. 

Foto: Evandro Angerami 

Total de atendimentos 224 

Total de cirurgias 56 

Números 
Mutirão de câncer de pele 
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Outra novidade relevante foi a realização do treinamento de 
atendimento em Urgência e Emergência para as equipes locais 
de Saúde e outras atividades trazidas pelos voluntários que 
embarcaram nas diferentes expedições. 
 

A atuação na área da saúde contou com medicamentos 
doados pela GSK, Teuto/Pfizer e os kits dentais da Sanifill. 
 

Resumidamente, as atividades na área da Saúde foram: 
 

 Mutirão de diagnóstico e tratamento de câncer de pele; 
  Palestra saúde da mulher; 
  Palestra higiene bucal para as crianças; 
  Atendimento Otorrinolaringologista; 
  Atendimento Oftalmológico; 
 Vermifugação das Crianças (super-fórmula); 
  Atendimento Pediátrico; 
  Capacitação em primeiros socorros para a equipe de saúde 
local. 

Foto: Márton Pederneiras 

Crianças aprendendo a técnica correta de 
escovação em Ramilândia/PR. 

Atendimentos médicos 893 

Participantes Palestra Saúde 
da Mulher 

575 

Participantes Palestra 
Odontológica 

1.145 

Participantes Curso de 
Urgência e Emergência 

70 

Doses de Albendazol 1.201 

Números da Saúde 
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Marcela Salem e Tatiana Kim são colaboradoras da Roche e responsáveis por levar a 
proposta de ensinar as mães a importância do soro caseiro, nas comunidades das 
cidades visitadas no Rally dos Sertões 2015. 
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Fotos: Márton Pederneiras 

“Percebemos que ensinar a fazer um soro caseiro seria uma solução 
simples para um problema sério. Além disso, quando o soro não é 

feito corretamente, ele pode ser ainda mais prejudicial. Por isso, 

acreditamos que ensinar as mães a realizar a receita da forma 
correta era importante”.
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Sustentabilidade 
 
O principal destaque na área de Sustentabilidade foi o 
aumento no número de filtros instalados. Esse filtro 
importado tem a capacidade de tratar o volume de água 
consumido por uma família durante 5 anos, o que 
representa um impacto de longo prazo deixado pela equipe 
do S.A.S. Brasil. 
 
Para a arrecadação dos filtros, tivemos o apoio de diversas 
equipes do Rally dos Sertões, da Vedacit, que doou 25 
baldes específicos para os mesmos, além de apoiadores do 
projeto. 

Equipe S.A.S. realiza a entrega de 3 filtros para a 
comunidade indígena Wassu-Cocal – Cocal, Alagoas. 

Foto: Luis Fernando Cardoso 
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Para a arrecadação dos filtros, tivemos o apoio de diversas 
equipes do Rally dos Sertões, da Vedacit, que doou 25 
baldes específicos para os mesmos, além de apoiadores do 
projeto. 
 
A atividade educacional contou com computadores e 
roteadores doados pela Telefônica. 
 
Resumidamente, as atividades de Sustentabilidade foram: 
 

 Instalação de filtros d’água que tornam a água potável (o 
filtro tem vida útil de 5 anos e atende até 100 pessoas); 

Doador Quantidade 

Equipe Yamanha 1 

Equipe Casalini 1 

Equipe Bianchini 3 

Equipe Suzuki 2 

Equipe Bartolomeu 1 

Equipe Rinaldi 1 

Equipe Mitsubishi 
Motors/Petrobrás 

2 

Equipe RSC Rally 3 

Território Motosport 3 

Acelera Siriema (Yokohama) 5 

Cupim de Aço 1 

Filtros d’água 



Relato do voluntário S.A.S. e colaborador da Roche, Haroldo Guilherme, 
que foi  super herói por um dia, distribuindo a super fórmula (vermífugo) 
para as crianças de Jijoca de Jericoacoara/CE, na expedição da Chapada 

do Araripe. 

   

 

Foto: Evandro Angerami 
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 Atividade educacional para crianças com o tema do lixo; 
 Realização de hortas comunitárias; 
 Palestra para as crianças sobre os cuidados com as Hortas; 
 Construção do tanque de Evapotranspiração; 
 Gincana com crianças ensinando quais os materiais 
recicláveis e quais as cores corretas do lixo para cada 
material. 

 
Entretenimento 
 
O principal destaque do ano na área de Entretenimento foi a 
ampliação das ações na área de pinturas artísticas. Além dos 
tradicionais desenhos e pinturas com as crianças, a equipe do 

Filtros Instalados 27 

Crianças participantes da atividade Educacional 89 

Pessoas envolvidas no plantio da Horta 25 

Pessoas envolvidas na construção do Tanque 15 

Números da Sustentabilidade 

Sessões de cinema 12 

Espectadores do cinema 600 

Participantes das atividades recreativas 1.270 

Números da Alegria 
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S.A.S. Brasil realizou a pintura de alguns muros de locais 
públicos selecionados pelas cidades. Muros de escolas que 
antes estavam sem nenhuma pintura, ganharam cores e vida 
depois das pinturas, e tiveram todo um significado das 
histórias das comunidades. 
 
Resumidamente, as atividades de Entretenimento foram: 
 

 Cinema para a comunidade; 
 Atividades recreativas: slackline, cama elástica e “raquete”; 
 Atividades artísticas: pinturas, desenhos, painéis coletivos; 
 Montagem de uma biblioteca comunitária para a 
comunidade de Castelhanos; 
 Apresentações de artistas circenses e oficinas de 
malabarismo com as crianças. 

Captação das histórias dos jovens das comunidades e a conversa transformada em 
arte, num painel colaborativo, na comunidade Quilombola Eparrêi, em Santiago do 
Iguape/BA. 

Foto: Luis Fernando Cardoso 



5. Relatório financeiro 
 
O detalhamento da prestação de contas do S.A.S. Brasil 
referente ao ano de 2015 está na tabela a seguir: 
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“Aprendi a trabal har em equipe, a ser 

mais f lexível, me planejar, ser 
persistente e colocar mais as 

questões sob diferentes perspectivas, 
além de dirigir na terra e  
muitas outras experiências!” 

Foto: Mariana Verdiani 

Claudio Lisondo é médico e colaborador Roche e exerceu suas habilidades médicas e 
outras adquiridas na experiência do Rally da Solidariedade 2015. 
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6. Lições aprendidas 
 
A cada ano nos deparamos com desafios e tiramos lições 
aprendidas que fortalecem o projeto:   
 
• Possibilidade de contato com a cidade ser feita não só 
através da prefeitura, mas também através de instituições 
locais. Foi  o caso de Milagres, no Ceará, em que a 
prefeitura não apoiou o projeto, mas a ACOM, associação 
local, garantiu toda a estrutura necessária para que o S.A.S. 
fosse executado; 
 

• O sucesso do mutirão de câncer de pele foi um sinal de 
que ações mais estruturadas, com exames e procedimentos 
complexos agregam muito valor à comunidade; 
 

• A seleção de projetos, ao invés de voluntários, também 
trouxe um ganho qualitativo para o S.A.S. e continuará 
sendo utilizada no ano de 2016; 
 

• A possibilidade de utilizar mais a estrutura do projeto 
quando não estamos em expedição também foi um ganho 
para o projeto e para a comunidade. É o caso da cidade de 
Milagres, que utilizará o container para o projeto de 
Educação com o uso de computadores, entre os meses de 
fevereiro e abril de 2016.  
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“O que mais me marcou de verdade, foi o 
quanto aprendi com aquele povo. A 

força, determinação, senso de 
coletividade e amor pelo próximo que 
eles têm, me impactou de um jeito 
tão grande que percebi que, contrário 
ao que achava no início, eu aprendi e 
ganhei muito mais com essa 

expedição. Muito obrigado S.A.S. 
Brasil, vocês me proporcionaram uma 
experiência e aprendizado incrível!” 

Foto: Luis Fernando Cardoso 

Lennon Santos é colaborador Roche e assim como outros voluntários que viveram a 
experiência S.A.S, saíram transformados. 
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7. Metas para 2016 
 
As metas levantadas para 2016 são: 
 
• Diversificar o tipo de exames e procedimentos médicos 
realizados; 
 

• Criar parcerias com faculdades de medicina para que os 
alunos tenham a experiência de participar das expedições; 
 

• Criar produtos e serviços a partir da experiência da 
expedição que gerem outra fonte de recursos financeiros 
para o S.A.S. Brasil;  
 

• Consolidar as parcerias já existentes com empresas 
patrocinadoras e conseguir novos apoiadores; 
 

• Ser selecionado por um edital. 
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(11) 9 8175-0128  | (19) 9 8111-6060 
Adriana Mallet  
Idealizadora e Coordenadora  

 

Sabine Bolonhini 
Entretenimento  

 

Paula Grangeiro 
Captação de Recursos 

adriana.aliah@gmail.com 

sabine@sentidosconsultoria.com.br 

paula.grangeiro@sasbrasil.com.br 

(19) 9 9299-5619 

(21) 9 9447-3775 

sasbrasil.com.br 


