




Olá! Em 2018 o SAS Brasil completou 6 anos de estrada, de
histórias e de muitos atendimentos e realizações. Seis anos
de muita emoção, também. Não dá para falar sobre esse
trabalho, que fazemos com tanta energia e dedicação, sem
nos emocionar. Chegamos ao fim do sexto ano de atividades
com novidades e números impressionantes. Neste relatório,
convidamos você a reviver o nosso ano e a viajar com a gente
por onde passamos durante 2018.

Ao longo da nossa história, nossos times de voluntários, como
sempre formados por profissionais multidisciplinares
altamente capacitados, egressos das melhores universidades
públicas do país, já beneficiaram quase 37 mil pessoas nas
diferentes áreas de atuação da ONG, que a cada ano são mais
numerosas e cada vez mais organizadas. Falando em times de
voluntários, foi em 2018 que formamos o maior deles: 80
pessoas totalmente dedicadas em uma das nossas
expedições, para Biritiba Mirim (SP).

O ano termina com algumas realizações importantes. Foram quase
6,1 mil pessoas impactadas diretamente pelas ações realizadas ao
longo do ano em quatro comunidades distantes de grandes centros
urbanos e com carências expressivas na área de saúde. Estivemos
em Goiás, Ceará, São Paulo e no Piauí. Foi, então, um ano de
novidades. Pela primeira vez desde que existimos, levamos nossos
contêineres e nossos voluntários a uma cidade do Piauí, São
Raimundo Nonato, o que aumenta ainda mais o alcance do SAS
Brasil e deixa a nossa marca no 13º Estado brasileiro. Ao todo,
desde 2013, são 37 diferentes cidades atendidas, numa média de

mais de 6 por ano.

Dezembro de 2018

Na área de educação, um dos pilares mais importantes do
SAS Brasil, lançamos e ampliamos dois projetos
extremamente relevantes para a sociedade, especialmente
em locais com pouco ou nenhum acesso a informações
essenciais para o combate dos temas que procuramos
mitigar. Dentro do projeto Anariá, de saúde e valorização da
mulher, a frente que lida com o delicado tema da violência
doméstica alcançou maturidade em 2018 Apurar dados
recentes sobre o tema
http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indi
cadores/relatorios/BR-2018.pdf
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Outro tema importante abordado pelo SAS Brasil é o da
violência dentro do ambiente escolar. Liderado pela
psicóloga Luisa Brito, que realiza um projeto semelhante na
comunidade do Capão Redondo, em São Paulo (SP), o Puxirum
- termo tupi que está na origem da palavra “mutirão” -
capacita educadores locais a lidar com o bullying e com a
violência nas escolas. Ainda na frente de educação, as
palestras sobre saúde feminina atraíram dezenas de
mulheres para conversars sobre
assuntos tão importantes e urgentes quanto ainda tabus em
muitas das localidades que atendemos.

Mais uma novidade, cuja realização foi possível na última
expedição do ano, é a expressão de um sonho antigo: o de
cuidar da saúde e da alegria de animais domésticos. Com o
envolvimento de médicos veterinários, o projeto Patinhas
Amigas atua em um problema de saúde não só dos bichanos,
mas de toda a comunidade, por meio da realização de
castrações, vermifugação e procedimentos diversos em
animais domésticos e de rua.

Vale ainda destacar que, internamente, o SAS Brasil passou,
ao longo de 2018, por um processo de descentralização das
decisões, com a montagem de um grupo de coordenadores
formados por profissionais que entregam seu talento e
tempo livre para melhorar as diversas áreas da ONG,
estruturar as expedições e permitir que as coisas aconteçam
de forma organizada. Depois de 6 anos de uma história
construída com amor e dedicação, com a confiança e o apoio
de empresas e de doadores, estamos passando pelo duro mas
necessário processo de crescimento, que sabemos que deve
ser organizado e transparente.

A todos que apoiaram o SAS Brasil em 2018 e ao longo
dos nossos 6 anos de vida, apresentamos esse relatório anual 
de atividades como forma de agradecimento e
de prestação de contas. 

Muito obrigado,
Equipe de coordenadores do SAS Brasil
Adriana Mallet (coordenação médica), Ana Carolina Carneiro
(Ver Magia), Ana Julia Cussiol (Alegria), Erick Rossignoli
(Patinhas Amigas e Sustentabilidade), Gabriel Toueg
(Comunicação e Captação) Helena Salles Nogueira (Frente de
Valorização da Mulher), Lucas Datti (Sorrisaria), Paulo Martins
(Logística e Transportes), Sabine Bolonhini (Geral) e Sávio
Mourão Henrique (Estrutura e Financeiro)
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O projeto Anariá de saúde e valorização da mulher visa
prevenir, rastrear, identificar e tratar o câncer de colo de
útero, uma das doenças que mais matam mulheres no Brasil,
por meio de pré-triagem nas cidades selecionadas e em
parceria com as prefeituras locais. O projeto tem patrocínio e
apoio de importantes marcas, entre eles a Roche
Farmacêutica, fabricante do teste Cobas®, o Hospital do
Câncer de Barretos, que realizou a leitura dos exames
coletados em Biritiba Mirim, e o Instituto Pinotti, que cede as
cartilhas de saúde da mulher distribuídas na ação.

A proposta de expandir ao máximo o alcance do projeto teve
o objetivo de colocar em prática a missão do projeto Anariá:
oferecer atendimento ginecológico de qualidade a mulheres
brasileiras de 30 a 65 anos e educá-las, por meio de palestras
preventivas, sobre o câncer de colo de útero. A consolidação
do projeto, que em 2018 chega ao 4º ano, amplia o impacto
de conscientização nos municípios atendidos sobre o tema da
violência doméstica, por meio de peça teatral, da distribuição
de material específico e da capacitação de agentes locais
realizados pela advogada Helena Salles Nogueira (veja
adiante as informações sobre a Frente de Valorização da
Mulher).

O foco do projeto Anariá em 2018 foi a realização de consultas e
de procedimentos como a colposcopia, buscando lesões
precursoras do câncer de colo de útero, assim como a realização
de cauterização de pequenas lesões e de biópsias, quando
indicado. Além disso, o projeto Anariá também realizou exames
de ultrassom transvaginal, pélvico, de mama e de abdômen

De cima para baixo:
1. Equipe do projeto 
Anariá no Sertões 2018
2. Fila para atendimento 
no projeto Anariá
Foto: Bárbara Mengai
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Para a realização dessa etapa do projeto, o SAS Brasil mobilizou
uma equipe de 11 médicos e uma enfermeira focados
exclusivamente nas ações de saúde da mulher, o que representa
ampliação do número de profissionais voluntários envolvidos.
Além dos profissionais da área de saúde, o projeto Anariá com o
trabalho voluntário de uma advogada, uma psicóloga e quatro
atores na peça de conscientização sobre o tema de violência
doméstica. A estrutura utilizada para os procedimentos
cirúrgicos e ultrassons também foi construída e ampliada com
exclusividade para o projeto Anariá, com três consultórios
médicos totalmente equipados instalados em um contêiner de
40 pés com central de materiais e sala de espera.

Para o SAS Brasil, a educação é o principal motor de mudança
do cenário da saúde no país. Por isso, além de ações médicas,
investimos tempo e esforços em palestras sobre saúde da
mulher e na distribuição de cartilhas para conscientizar, de
forma sustentável, as mulheres atendidas. Também
oferecemos orientação jurídica com capacitação de agentes
locais sobre prevenção de violência doméstica contra a
mulher e por meio da peça de teatro apresentada nessas
cidades.

Adriana Mallet e Helena Salles Nogueira, coordenadoras.

De cima para baixo:
1. Cadastro de pacientes 

em São Raimundo 
Nonato/PI, no Sertões 

2018
2. Atendimento 
ginecológico na 

comunidade do Preá/CE
3. Cadastro e espera 

para atendimento na 
comunidade do Preá 

Foto: Bárbara Mengai
e Leka
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Dentro do projeto Anariá, de saúde e valorização da mulher, a
frente que lida com o delicado tema da violência doméstica
alcançou maturidade em 2018. Liderado pela advogada Helena
Salles Nogueira, com a participação de voluntários como atores, o
projeto apresenta ao público uma peça de teatro seguida de uma
palestra informativa, que propõe uma discussão aberta com a
plateia.

O roteiro da peça foi pensado de forma a envolver todos os
gêneros e faixas etárias, com maior relevância para mulheres
adolescentes e adultas, mas podendo engajar,
adicionalmente, homens, crianças e adolescentes. A palestra
que dá sequência ao teatro utiliza o momento para enfatizar
os conceitos trazidos na peça sobre o ciclo da violência,
agressões morais e evolução da violência, além de levar ao
conhecimento do público o conceito da “ajuda responsável”.

Nessa mesma oportunidade, a plateia recebe a apostila
“Mulher, vire a página”, cujo texto original foi desenvolvido
pelo Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à
Violência Doméstica (GEVID) e contempla todo o conteúdo
do debate. Além disso, o projeto contempla a capacitação
de agentes locais para lidar com denúncias, como forma de
suprir a inexistência de atendimento especializado nessa
temática, o que desestimula a procura de ajuda por parte
das vítimas. Para encerrar o dia de dedicação e atenção a
essa temática, o SAS Brasil monta uma oficina que reproduz
o ambiente de um salão de beleza, com esmaltação e

maquiagem das mulheres que assistiram à peça e que,

nessa oportunidade, são abordadas pelas voluntárias com muita
discrição, para identificação de relações de abuso ou de violência e
orientações direcionadas e individuais. Depois de produzidas, as
mulheres são fotografadas com uma câmera de impressão
instantânea, para que levem a recordação do dia para casa,
materializando a lembrança do que foi aprendido no dia.
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De cima para baixo:
1. Equipe do projeto 
maquiando mulheres 
participantes
2. Peça produzida pela 
equipe abordando 
temas
Foto: Ton Pederneiras
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Em seu 4º ano consecutivo de história, o projeto Ver Magia foi
marcado em 2018 por avanços significativos no número de
atendimentos, parcerias, equipamentos e voluntários. O ano deu
início a uma fase de maior autonomia no projeto de saúde ocular de
crianças em idade escolar e também de elevada responsabilidade
para oferecer qualidade do atendimento a um número maior de
crianças.

Em todas as cidades atendidas pelo SAS Brasil ao longo de
2018, o projeto Ver Magia levou atendimento oftalmológico
completo a crianças de até 14 anos de idade matriculadas na
rede pública de ensino, além da doação de óculos para
aquelas que apresentaram necessidade. Nas ações realizadas
durante o ano, foram doados 436 pares de óculos, o que nos
levou a superar a marca de 1,4 mil pares entregues desde
que o projeto teve início, uma média de 354 pares por ano -

ou o incrível número de quase um par de óculos por dia.
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A esquerda:
Criança submetendo
ao exame do projeto
Ver Magia

A direita, de cima
para baixo:
1. Voluntária avaliando 
criança por leitura
dos símbolos
2. Criança submetendo a 
avaliação com aparelho 
oftalmonológico
Foto: Maria Augusta
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Um dos pilares do Ver Magia é a educação em saúde ocular.
Nesse sentido, professores e agentes de saúde foram
convidados a participar, receberam orientações sobre as
principais doenças oculares e capacitação para executar o
teste de acuidade visual como método de triagem. O
envolvimento com o Estado, por meio da ação dos
professores, é parte essencial do projeto, uma vez que a
escola exerce papel fundamental na identificação de casos de
baixa visão. Expandir projetos de saúde ocular na infância é
um dos focos do programa Visão 2020 da (OMS), para
prevenir e tratar as condições visuais que podem ser
determinantes no desenvolvimento econômico, social e
psíquico do indivíduo.

O ano de 2018 também foi marcado por um grande número
de atendimentos. Foram realizadas cerca de 2,8 mil triagens
em crianças, com 991 consultas completas. Isso significa que
ao longo do ano quase mil crianças que apresentaram algum
problema ocular puderam ser atendidas de perto e com o
carinho característico dos voluntários do Ver Magia. O exame
oftalmológico exige muitas etapas e, para o seu sucesso,
também muitas pessoas. Em 2018 tivemos um grande
número de voluntários envolvidos, entre entre médicos
oftalmologistas, estudantes do cursinho preparatório Ateliê
da Redação, profissionais das óticas e professores locais.

Tão importantes quanto a mão de obra, em oftalmologia os
equipamentos são essenciais para a realização de exames
precisos. Em 2018 contamos com a parceria do e da na
aquisição de equipamentos para ampliar a autonomia do Ver
Magia e, como consequência natural, a realização de projetos
mais ambiciosos e com mais qualidade.

De cima para baixo:
1. Voluntário avaliando 

criança
2. Criança submetendo a 

avaliação com aparelho 
oftalmonológico

Foto: Anderson Scaloni
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No SAS Brasil, acreditamos firmemente que um projeto de
oftalmologia só pode ser considerado concluído quando o
ciclo completo é encerrado, com a doação dos óculose o
encaminhamento de pacientes com doenças oculares para
tratamento. Cerca de 80% das doenças oculares na infância
são frutos de erros refrativos, seguidos por ambliopia (“olho
preguiçoso”) e estrabismo. Graças à parceria que
construímos e fortalecemos ao longo do ano com a AMP e a
Óculos Sagui, a Fundação Abióptica, e a GrandVision, as

Óticas Diniz e a Optique Kids, pudemos doar os mais de 400

pares de óculos para crianças que, em sua maioria, tiveram
com o Ver Magia a oportunidade de realizar o exame ocular
pela primeira vez.

O SAS Brasil segue orientando o acompanhamento à distância de
crianças com ambliopia e, em rede e respeitando a hierarquia do
SUS, facilita a resolução de casos de doenças oculares que
demandam acompanhamento especializado. Acreditamos que a
maior transformação acontece quando uma herança é deixada.
Nosso maior legado são as informações trocadas, a lição aprendida
e a força criada para que o projeto seja perpetuado e aprimorado
pelas comunidades locais de acordo com suas próprias
necessidades.

Nesse sentido, esperamos que em 2019 o projeto Ver Magia
possa ultrapassar as barreiras para desenvolver autonomia e
sustentabilidade em cada cidade que visitar e que a saúde ocular
seja um tema comum ao cotidiano de cada vez mais brasileiros.

Ana Carolina Carneiro, coordenadora
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Lucas Pereira Datti, dentista coordenador do Projeto
Sorrisaria, teve a oportunidade de identificar, ao longo de sua
atuação enquanto profissional da saúde, a existência de
falhas nos programas públicos de promoção de saúde bucal
em lugares remotos, afastados de centros urbanos, onde esse
tema é comumente negligenciado.

A inexistência de educação a respeito da importância desse
assunto nas escolas, bem como o comprometimento da renda da
população com temas ainda mais imprescindíveis da higiene
pessoal resultam, não raro, na total displicência e
desconsideração da saúde bucal das crianças por parte de seus
pais.

Como resultado, as crianças sofrem com a perda de seus
elementos dentais, comumente associada à cárie ou à
periodontite, vivenciando, ainda, não só problemas estéticos
e funcionais, mas também a diminuição da autoestima,
dificuldade na alimentação, piora da nutrição, dores
articulares e de cabeça, entre outras consequências. Como se
já não bastasse, a progressão dessas doenças possibilita um
foco de infecção no organismo do indivíduo, que passa a ser
suscetível à moléstias mais graves, como endocardite
bacteriana, arteriosclerose , problemas respiratórios,
disfunção erétil e outras.

O Projeto Sorrisaria propõe desafiar essa realidade, para
oportunizar o acesso da população ao atendimento
odontológico preventivo e mediante a intervenção em
doenças bucais já constituídas, em crianças e adolescentes
de 1 a 17 anos.

De cima para baio:
1. Equipe do projeto 
Sorrisaria demonstrando 
para as crianças sobre a 
escovação
2. Crianças participando 
da explicação da equipe 
do Sorrisaria
Foto: Anderson Scaloni
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Como forma de concretizar o caráter perene de nossas ações,
o Projeto contempla, ainda, uma frente dedicada à educação
das crianças a respeito da importância da escovação,
periodicidade, técnica e efeitos da privação, além de
beneficiar os educandos com a doação de escovas de dente e
cremes dentais. Estes objetivos são alcançados por meio de 7
fases diferentes de ação, que envolvem:

De cima para baixo:
1. Crianças participando 
do projeto Sorrisaria, 
com kit de higiene bucal
2. Voluntária com 
criança participante do 
projeto Sorrisaria
Foto: Anderson Scaloni

Palestra lúdica, 
que explica a 
origem das 
doenças 
bucais, a 
importância da 
periodicidade 
e higiene e os 
meios de 
prevenção. 

Distribuição 
de kits de 
higiene bucal, 
contendo 
escova de 
dente, creme 
dental e fio 
dental.

As crianças são engajadas em uma 
divertida escovação supervisionada, 
na qual o dentista responsável 
ensina os movimentos técnicos da 
escovação, corrige os erros e auxilia 
com as dificuldades. Os bebês e as 
crianças que não possuem 
capacidade motora para a 
escovação são acompanhadas de 
seus pais ou responsáveis, que são 
igualmente ensinados sobre como 
devem cuidar da higiene bucal de 
seus filhos ou tutelados.
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Triagem dos pacientes que 
passarão pela consulta clínica, para 
procedimento odontológico 
(prevenção e intervenção).

Levantamento epidemiológico.
Para avaliação, os dentistas voluntários se utilizam do 
índice de referência CPO (Cariados, Perdidos ou 
Obturados), utilizado mundialmente para o diagnóstico 
das condições dentais. Valores altos, identificados pelo 
CPO em número superior a 4,5 (ou seja, 4,5 dentes, de 32 
permanentes, estão comprometidos com cárie, perdidos 
e/ou obturados), apontam más condições da saúde bucal, 
associadas a baixos Índices de Desenvolvimento 
Humano– IDH, condições socioeconômicas desfavoráveis, 
falta de educação básica no tema e hábitos danosos, como 
o reiterado consumo de açúcar. Nessa oportunidade, os 
pais e tutores são orientados sobre as medidas 
necessárias à mudança dos hábitos danosos.

Tratamento das doenças ou das necessidades encontradas no 
paciente. Quando necessário (seja pela necessidade de 
continuidade do tratamento pelos dentistas locais, seja pela 
impossibilidade de conclusão do diagnóstico preciso em 
razão das limitações clínicas e/ou imprescindibilidade de 
exames, ou por outros motivos), o paciente é encaminhado à 
unidade de tratamento local, que é acionada pelo dentista 
coordenador do projeto, para apresentação completa do 
quadro do paciente (prontuário).

Capacitação e mobilização de agentes 
públicos locais do Município, para que 
implementem a educação em higiene 
oral como parte da rotina das escolas, 
construam escovódromos e 
supervisionem a adesão das crianças 
aos novos hábitos, além da 
distribuição dos kits de higiene nas 
escolas, como forma de dar 
continuidade ao Projeto.
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Durante o ano de 2018, o SAS Brasil esteve com o Projeto
Sorrisaria em 4 Estados do Brasil, onde teve a oportunidade
de impactar mais de 2 mil pessoas, entre crianças e
adolescentes que participaram da palestra lúdica. Todas
passaram pela triagem e, dessas, 1200 foram encaminhadas
para atendimento clínico pelos dentistas voluntários do
Sorrisaria.

As doenças mais comuns confirmaram os índices apontados
pelas pesquisas: a cárie e a periodontite foram as mais
recorrentes, representação fiel da condição socioeconômica
dos municípios visitados. Em contato com os pais e
responsáveis, oportunizamos um diálogo e um canal de
dúvidas muito eficiente e nos surpreendemos com a
desinformação da população a respeito dos malefícios do
açúcar e da necessidade de bons tratos dos dentes, ainda que
não permanentes (de leite).

O engajamento da equipe possibilitou a realização de *XX*
procedimentos nos pacientes atendidos, o que pode
significar uma mudança significativa no cenário da saúde
bucal destes locais, especialmente se pudermos contar com a
adesão dos educadores, professores e agentes públicos para
continuidade dos conceitos e hábitos disseminados em
nossas intervenções. Embora a maiora das crianças continue
com medo de dentistas, temos a certeza de que conseguimos
impacta-las positivamente, não só pela recuperação da
autoestima, mas também pelos ensinamentos do dia!

De cima para baixo:
1. Voluntária do projeto 

Sorrisaria demonstrando a 
escovação bucal

2. Criança passando por 
procedimento odontológico

Foto: Anderson Scaloni
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A atuação na área de oncologia no SAS Brasil não fica restrita
ao câncer de colo de útero. Por visitarmos regiões onde
habitam populações de baixa renda, sem acesso a adequada
proteção solar e muitos trabalhadores rurais, nos deparamos
com a realidade de uma demanda expressiva de casos de
câncer dermatológico.

A metodologia que utilizamos é a triagem de pacientes pré
encaminhados na rede públlica de saúde em modelo de
mutirão, selecionando casos para cirurgia durante as
expedições médicas que este ano visitaram 4 Estados.

No total o projeto realizou atendimento e triagem em
mutirão de 422 pacientes, realizou 49 cirurgias, 69 biópsias
com 37 casos confirmados de câncer tratados em nossa
carreta e encaminhados para seguimento após a cirurgia.

Paciente passando pelo 
exame dermatológico

Foto: Leca Mir

Medicina| 17

No ano de 2018 o SAS Brasil ainda levou atendimento na 
área de otorrinolaringologia, exclusivamente para o 
município de Cruz, no Ceará. Foram realizados 52 
atendimentos e procedimentos
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Paciente passando pelo 

exame de otorrino

Foto: Ton Pederneiras



Segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância),
247 milhões de crianças entre cinco e 14 anos ao redor do
mundo estão sendo privadas de uma infância de inocência,
brincadeiras e liberdade devido à obrigação de trabalhar. No
Brasil, ainda de acordo com a Unicef, 638 mil crianças nessa
mesma faixa etária estão nessa situação, considerada ilegal e
reconhecida no país como crime.

Em 2018, nas 5 expedições que realizamos, quase 3 mil
crianças participaram das atividades da Alegria, um dos 3
pilares centrais do SAS Brasil. Ao longo do ano, essas crianças
de locais isolados, afastados de grandes centros urbanos,
tiveram a oportunidade de ter de volta o tempo que lhes é
tirado no cotidiano para vivenciar diferentes modalidades
esportivas e participar de oficinas que incentivam sua
criatividade e alimentam sua imaginação.

O ato de brincar é inato e está presente na vida de toda
criança, independentemente de sua nacionalidade, etnia ou
nível socioeconômico. Desde os primeiros meses, a criança
brinca naturalmente, como um início do processo de
aprendizagem. Os jogos e as brincadeiras infantis populares
propiciam o desenvolvimento da imaginação, o espírito de
colaboração, a socialização e ajudam a criança a
compreender melhor o mundo. A criança que brinca aprende
a encontrar soluções criativas aos obstáculos que encontrará
na vida adulta. A maneira como jogamos conta muito sobre a
maneira como somos na vida.

“Toda criança tem o direito a brincar, praticar esportes e divertir-se”
(Inciso IV, artigo 16, capítulo II da lei 8.069 de 13 de julho de 1990 –

Estatuto da Criança e do Adolescente)

As quase 3 mil crianças que participaram das atividades da
Alegria em 2018 são parte de um universo de cerca de 10
mil pequenos que brincaram com os voluntários da ONG ao
longo da nossa história. Isso representa nada menos que
1,7 mil crianças cuja vida foi tocada pelo carinho e a
dedicação dos voluntários.

O SAS Brasil acredita que não pode haver cuidado integral
do ser humano sem um olhar amplo e inclusivo para a
saúde e, em paralelo, para a alegria. Nosso lema, impresso
nas nossas camisetas e na ponta da língua dos nossos
voluntários, é “saúde é a alegria do corpo, alegria é a saúde
da alma”. Não é apenas um lema para ser repetido, mas
uma diretriz importante para ser seguida: se não há saúde
e alegria, não é SAS Brasil.
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Voluntária com
as crianças participantes
do projeto Alegria
Foto: ?
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Uma demonstração dessa mistura, tão natural para nós, é o
que acontece no momento mágico do cinema itinerante.
As crianças têm a oportunidade, para muitas inédita, de
assistir a um filme em uma tela gigante, de 200 polegadas,
acoplada ao nosso contêiner. O evento, com pipoca e a
emoção de reunir e deixar vidradas até as crianças mais
agitadas, é parte da experiência do projeto Ver Magia, que
oferece o cuidado médico da visão e é coroado no final do
dia com o cinema. Em 2018, cerca de 200 crianças
arregalaram os olhos sentadas ou deitadas ao ar livre
diante da carreta e da magia do cinema. É o equivalente a
7 salas de aula cheias de crianças viajando com histórias
fantásticas e conhecendo outros mundos.

Outro exemplo é a já tradicional “superfórmula”. Vestidos de
super-heróis, nossos voluntários fazem uma entrada triunfal
e emocionante e são cercados pelas crianças só para… tomar
remédio! O vermífugo albendazol, de gosto desagradável, é
disputado pelos pequenos como a fórmula da força e do
poder que o herói escolhido representa. E é um importante
agente no combate de verminoses tão comuns em regiões
desabastecidas de saneamento básico. Segundo o (IBGE), em
2017 mais de um terço dos municípios afirmaram ter
conhecimento sobre a ocorrência de endemias ou epidemias
de doenças ligadas ao saneamento básico.

A esquerda:
Criança com rosto 

pintado durante
as atividades

do projeto Alegria

A direita, de cima
para baixo:

1. Voluntários com
as crianças participantes

do projeto Alegria
2. Escorregador inflável 

para as crianças 
brincarem

Foto: ?
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“Ficar na Alegria é, com certeza, a atividade mais emocionante. 
É nesse pequeno espaço de tempo que aquela criança deixa 

para trás toda tristeza, responsabilidade prematura, 
dificuldade e se volta a ser apenas uma criança, brincando com 

os amigos. E durante esse momento é apenas isso que somos, 
amigos. Entre uma brincadeira e outra, tinta aqui e tinta ali, 

você percebe. Aquele olhar inocente não te pede nada além de 
uma única coisa, a mais valiosa que você pode dar, a mais 
gentil: atenção. O interesse genuíno nesse pequeno que já 

carrega tanta bagagem. Sabedoria independe da idade, 
quantas oportunidades e lições tive em tão poucos dias e que 
vieram de professores que não imaginava ter. Cheguei no SAS

pensando que poderia dar algo de volta, compartilhar o que sei 
da vida. Mas a verdade é que tive grandes professores, muitas 
vezes os mais inocentes, sorridentes. Tive a sorte de ganhar a 
confiança deles e aprender e esse encontro alimentou minha 
força de mudança. A luta é maior que você e eu. A luta é por 

todos, por eles, por nós”.

Natalia Duez Verzaro, voluntária SAS Brasil

De cima para baixo:
1. Crianças se divertindo
no projeto Alegria
2. Cinema aberto para as 
pessoas durante 
expedição do SAS Brasil
Foto: Anderson Scaloni
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De cima para baixo:
1. Voluntários do projeto 

Sustentabilidade 
plantando. 

2. Crianças participantes 
do projeto colocando 

mudas de plantas
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Com a preocupação de zerar a emissão de CO2 das nossas
expedições, o SAS Brasil plantou um total de 120 mudas.
Houve uma preocupação em envolver as secretarias de
meio ambiente dos municípios atendidos para garantir um
cuidado com as mudas. Além disso, as crianças que fazem
o plantio das árvores, participam também de uma
conversa sobre a importância dos cuidados com o meio
ambiente. Essa é uma forma de conscientização da
população das comunidades sobre o tema de
sustentabilidade.



De cima para baixo:
1. Criança brinca com 

brinquedo feito de lixo 

reciclável
2. Voluntários e crianças 
participantes do projeto 

Sustentabilidade 
pintando 

Foto: Maria Augusta
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“O ano de 2018 foi de amadurecimento para 

Sustentabilidade. Foram plantados mais de 150 árvores para 
compensar a emissão de gás carbônico das nossas expedições. 
O projeto ainda contribui para uma maior conscientização das 

crianças sobre o tema de preservação e cuidado com a 

natureza. Além da participação dos super-heróis na educação 
sobre o tema do lixo reciclável, mostrando o cuidado que 
temos que ter para dar o destino correto aos resíduos. Em 

Biritiba Mirim realizamos brinquedos com garrafas pets, para 
mostrar às crianças que é possível criar brinquedos e se 

divertir com materiais recicláveis. Outro fator importante foi 
uma ano de ideação e amadurecimento de novos projetos para 

2019.

Erick Rossignoli, coordenador de

Sustentabilidade do  SAS Brasil
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De cima para baixo:
1. Palestra
2. Espectadores da 
palestra do projeto

Foto: Anderson Scaloni
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Projeto que estreou em 2018, sob coordenação da Luísa
Brito, psicóloga e idealizadora do projeto. Composto de
uma palestra com duração de três horas realizadas para
profissionais que trabalham na rede de educação
pública. A palestra realizada aborda os temas como
empatia, resiliência, violência na infância – dentro e fora
das escolas – e o impacto da violência na saúde mental e
no desempenho escolar.

Foram também passadas ferramentas para serem
utilizadas no dia a dia para melhor manejo de situações
conflituosas e agressivas na sala de aula: Mentalização e
a compreensão do Bullying através das dinâmicas de
poder e da Tríade Relacional do Poder.

Esta palestra tem como base projeto preventivo de
capacitação de professores da rede pública realizado há
4 anos no Capão Redondo pelo HSP (Hospital São Paulo)
em parceria com a ONG Projeto Sonhar e financiado pelo
Instituto CSHG (principal banco de investimento social
do Credit Suisse que tem como meta contribuir para o
desenvolvimento do país por meio da educação).



Em 2018, o projeto “Patinhas Amigas” saiu do papel e teve sua

primeira ação na comunidade do Prea, no município de
Cruz/CE. O projeto visa atuar nos cuidados dos animais
(Cachorros e gatos) das comunidades em que o SAS passa.

O atendimento de veterinária atua na prevenção de doações de
doenças como vermes, carrapatos, pulgas, desidratação, bicho
geográfico, leishmaniose, Cinomose, sarna e castração.

Em sua primeira expedição, o projeto “Patinhas Amigas”,
contou com a parceria da empresa “Monte Altos”, onde
realizou a doação alguns insumos para a expedição de Prea.
Graça a parceria, foi possível realizar aplicação de vitaminas e
s o r o n o s a n i m a i s p a r a c o m b a t e r a d e s n u t r i ç ã o .
Outra parceria realizada para a expedição do “Prea I -2018”,
foi com a empresa FRONTEK, que nos dou todos os vermífugos.
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A esquerda:
Cachorro sendo 
examinado pela equipe 
do projeto Patinha 
Amigas

A direita, de cima
para baixo:
1. Equipe do SAS Brasil 
com cachorro
2. Fila para atendimento 
no projeto Patinhas 
Amigas
Foto: Anderson Scaloni
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O projeto destina-se, fundamentalmente aos cachorros e
gatos para a realização das consultas com os veterinários e
para a realização das castrações são selecionados apenas
animais machos.
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-
-

• O atendimento de veterinária segue o processo de
consulta clínica nos animais, com a medição de
temperatura, análise da pele, análise dos dentes, da
rotina de alimentação dos animais e fezes.
• A identificação de alguma anormalidade no animal é
realizada a medicação de modo imediatamente, com a
aplicação de vitaminas, aplicação de soro e glicose,
remédios de verme, aplicação de antipulgas e
carrapatos (ACT).
• Para os casos de identificação de alguma doença mais
grave é direcionado aos órgãos públicos para
monitoramento do animal ou atuação no tratamento
mais adequado para o caso.
• As veterinárias podem também atuar com a prescrição
de tratamentos com remédios que são disponibilizados
pela secretaria pública.
• Todos os atendimentos devem ser realizados diante a
presença de um responsável maior de idade e perante
a assinatura de um termo de responsabilidade de que
irá dar continuidade no tratamento e no cuidado do
animal.

-

O projeto destina-se, fundamentalmente aos cachorros e
gatos para a realização das consultas com os veterinários e
para a realização das castrações são selecionados apenas
animais machos.

-

• A triagem da castração é realizada durante a consulta com a
veterinária. Para a realização do procedimento, o animal deverá
estar em bom estado de saúde e o responsável pelo animal
deverá assinar o termo de responsabilidade pelo animal e
cuidado do animal, para que não seja abandonado após o
procedimento.
• O animal deve estar em jejum de água e comida com no
mínimo 8 horas.

-

-

A castração é realizada apenas em animais machos, que estejam
bem de saúde e tenham passado pela consulta veterinária antes. O
animal deverá estar em jejum de água e comida por no mínimo 8
horas e após o procedimento o animal deve ser mantido isolado por
24 horaspara nãogerar infecçãoeromper ospontosdacirurgia.

-

-



Ser voluntário do SAS em prol da causa animal fortaleceu 
ainda mais o amor à profissão e aos animais. Me deparar com 

a realidade daquelas pessoas e seus animais aflorou 
sentimentos e emoções que jamais vou me esquecer. A gratidão 

e amor que recebi, mesmo pelo pouco que podemos fazer por 
seus animais me mostrou que devo seguir nessa missão. 

Gratidão SAS !

Dra MallizeGonçalves Pinto, (CRMV/SP- 21291)

Ficar esses dias em Preá e poder ajudar um pouco esses 
animais trouxe uma visão diferente da minha profissão e visão 

geral do mundo. Mostrou o quanto as pessoas amam seus 
animais e acabam não fazendo mais por questões financeiras e 

até mesmo por morarem em um local afastado, que não tem 
veterinário próximo e nem ao menos um local que venda 

medicamentos e produtos para os seus animais. O SAS me 
mostrou como podemos fazer mais, ajudar sempre, isso me 

trouxe um sentimento de gratidão por essa oportunidade que é 
indescritível e que quero poder continuar fazendo sempre. 

Obrigada SAS, o trabalho que vocês realizam é simplesmente 
indescritível e surreal

Dra Caroline Franco Barbosa, (CRMV/SP-41482)
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1. Prea I – 2018
• A expedição do Prea, onde estreamos o projeto de medicina
Veterinária ocorreu entre os dias 12 e 13 de outubro, com a
participação de duas voluntárias formadas em veterinárias as
Dra. Caroline Franco Barborsa (CRMV/SP-41482) e Dra.
Mallize Gonçalves Pinto (CRMV/SP- 21291).
• Nos dois dias foram atendidos 111 animais dos quais 24
eram gatos e 87 cachorros, dos atendimentos foram
realizados 316 procedimentos (aplicação de vermífugos,
soro, aplicação de ACT/Pulgas e carrapatos, vitaminas e etc).
Foram realizadas 10 cirurgias de castração em machos, dos
quais 4 foram gatos e 6 foram cachorros.
• Identificamos 7 casos e doenças graves, como
leishmaniose e Cinomose que foram direcionados para o
órgão de endemias da cidade e estão sendo monitorados
para prevenção da doença. Foram identificados 14
cachorros com bichos de pé e direcionado ao tratamento.
Além, de uma recuperação de um cachorro de 3 dias que
a cachorra-mãe estava com complicações pós-parto e
não conseguia alimentar.
• Todos os atendimentos foram realizados com muito amor e
carinho e foi possível identificar que a população se
preocupa e muito em cuidar da saúde dos animais da cidade,
e principalmente tratá-los como membros da família.

Equipe SAS Brasil
Coordenador do projeto “Patinhas Amigas”: Erick Rossignoli
Coordenadora Geral SAS Brasil: Adriana Mallet
Coordenador de comunicação: Gabriel Toueg
Co-autores: Thays De Jesus Rossignoli, Dra. Caroline Franco 
Barborsa e Dra. Mallize Gonçalves Pinto

-
-
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Voluntária recebendo 
carinho de cachorro 
participante do projeto 
Patinhas Amigas
Foto: Bárbara Mengai





A cidade paulista de Biritiba Mirim, localizada na região de Mogi das
Cruzes e Suzano, a 84 km da capital, foi visitada quatro vezes pelo
SAS Brasil ao longo de 2018. A cidade recebeu o modelo de
expedições que lançamos em 2017 em Sete Barras, também no
Estado de São Paulo, e que, em função da relativa proximidade da
base da ONG, permite uma série de visitas, de forma a maximizar o
impacto e o acompanhamento das pessoas atendidas.

Em função da noticiada greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio,
com grandes impactos em todo o país, o calendário de ações do SAS
Brasil em Biritiba Mirim foi atrasado, mas concluído com sucesso. O
município foi visitado pela primeira vez entre março e abril por um
pequeno time de coordenadores da ONG, para acertar detalhes
técnicos da série de ações e para a capacitação de professores da
rede pública de ensino. As ações ocorreram a partir de maio, com
80 voluntários no feriado do Dia do Trabalhador, para a triagem da
população nas diferentes áreas.

Em Julho, uma caravana de 15 carros com 67 voluntários
retornaram ao município para os atendimentos médicos. E
impactaram um total de 838 pessoas nessa expedição.
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RECORTE DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SAS BRASIL
Das 827 pessoas cadastradas pelo para receber atendimento
médico e odontológico nas duas expedições centrais a Biritiba
Mirim, 591 (71,5%) são mulheres e 236 (28,5%),
homens. No nosso cadastro, realizado com um moderno
prontuário eletrônico desenvolvido especialmente para as
expedições, também registramos os seguintes índices:









RECORTE DA POPULAÇÃO ATENDIDA
O foco da expedição no Preá foi o atendimento de todas as 
escolas públicas, estaduais e municipais, tanto da comunidade do 
Preá, quanto de Caiçara. Todas as crianças foram triadas pelas 
escolas no teste de acuidade visual, e as crianças que precisaram 
de atendimento foram encaminhadas para os oftalmologistas do . 
Além disso, as crianças também participaram das ações de 
odontologia, tanto da palestra educativa, quanto no atendimento 
dos casos mais graves. 
Outro projeto relevante na região foi a triagem dos casos 
suspeitos de câncer de pele. Em função da exposição contínua ao 
sol, a população também recebeu atendimento especializado de 
dermatologia.

DESTAQUES
Durante a conversa de planejamento da expedição, identificamos, 
junto à população local, a demanda por um projeto na área de 
veterinária. A comunidade tem muitos cachorros de rua que 
propagam doenças e carecem de cuidado. Com isso, inauguramos 
o projeto “Patinhas amigas”, com a presença de duas veterinárias 
que garantiram atendimento gratuito a mais de 100 animais.

A última cidade atendida em 2018 fica na costa do Ceará, a 245 km
da capital, Fortaleza. O município apareceu no radar do por convite
do Rancho do Peixe, estabelecimento hoteleiro localizado na
comunidade do Preá, comunidade pesqueira conhecida por turistas
pelas atividades de windsurfing e de práticas esportivas marítimas.
Mas o Preá tem outro lado: uma carência extrema de saúde, com
um posto precário que não tem médicos. Com cerca de 7 mil
habitantes e atendendo comunidades de pequenos povoados
próximos, o Preá reúne a beleza da costa norte do Brasil e as
carências infelizmente comuns nessa região.
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Atendimento da 
população da 
comunidade do Preá 
(CE)
Foto: Leca Mir



“Sou muito grato por essa ação do SAS Brasil na comunidade do 
Preá. Todas as ações foram muito importantes para a comunidade. 
Quero ressaltar o valor do projeto de oftalmologia. Com certeza os 

alunos que foram atendidos terão um benefício relevante na 
aprendizagem também. É emocionante ver o poder de uma ação 

repleta de carinho e competência, todas as pessoas que foram 
atendidas comentaram sobre a dedicação da equipe SAS.

Muito obrigada.”
Gilson, diretor da escola Dionísia

“A experiência mais especial que já tive na vida! Conhecer e escutar 
as histórias de pessoas que moram no mesmo país que eu mas com 

uma realidade completamente diferente da minha fez com que meus 
valores e minha visão sobre o outro e sobre o nosso País mudassem. 

O SAS me trouxe mais compaixão, amor, me trouxe uma visão de 
não julgamento, e com certeza muita vontade de ajudar e participar 

de muito mais ações!”

Julia Zink, voluntária
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De cima para 
baixo:
1. Alunos da 
escola Dionísia 
brincam com as 
voluntárias do 
SAS Brasil
2. A voluntária 
Julia Zink em 
atendimento à 
paciente 
atendida pelo 
SAS Brasil

Foto: Anderson

Scaloni



Já é tradição no SAS Brasil a atuação em cidades no Goiás. O
município de Posse estava no roteiro do Rally dos Sertões

2018, na 3ª etapa, entre os dias 21 e 22 de agosto. Graças a

isso, pudemos associar os atendimentos e as atividades da
Alegria com a presença e interação dos pilotos, o que
permitiu que eles conhecessem o trabalho da ONG e
fizessem parte da atuação.

DESTAQUE DA AÇÃO

O destaque da ação do SAS Brasil em Posse foi a proximidade
com a etapa do Rally dos Sertões. A chegada dos pilotos foi
ao lado da praça onde montamos a vila SAS. Isso possibilitou
uma interação dos pilotos com a população atendida.
Algumas equipes organizaram gincanas com as crianças, em
que o prêmio foi dar uma volta em um veículo oficial da
competição. Essa integração entre ação social e a prova do
Rally é uma das missões para 2019.
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( ) De cima para baixo:
1. Palestra sobre 
primeiro-socorros em 
Posse (GO)
2. Voluntários do SA
S Brasil em Posse (GO)
Foto: Ton Pederneiras
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O Município de São Raimundo Nonato foi o primeiro do Piauí
na história do SAS. Outra cidade-dormitório do Rally , Nonato
foi uma enorme e agradável surpresa para o projeto. A
recepção foi calorosa e a participação da cidade foi intensa,
do começo ao fim. Por decisões logísticas e em função do
desinteresse de outra cidade em receber as ações, o SAS
Brasil permaneceu em São Raimundo por duas manhãs e duas
tardes inteiras.

DESTAQUE
O destaque da ação do SAS Brasil em São Raimundo Nonato
foi a proximidade e o engajamento com os funcionários da
rede pública do município. Desde o planejamento da ação,
toda a equipe se demonstrou muito engajada e
comprometida em fazer um evento que de fato fizesse a
diferença na vida da população da cidade. O envolvimento
das prefeituras é essencial para garantir a mobilização prévia
da população e fazer com que as pessoas mais carentes do
município tenham acesso até o local onde será feito o
atendimento pela equipe SAS Brasil. Todas as vezes que a
equipe local se engaja, é perceptível o ganho de qualidade
das nossas ações.

( ) De cima para baixo:
1. Crianças e voluntários 
durante expedição
2. Projeto 
Sustentabilidade 
durante o Rally em São 
Raimundo Nonato (PI)

Foto: Ton Pederneiras
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no início do ano para mais de 4,9 mil em dezembro. A
página do SAS Brasil teve mais de 150 postagens ao longo
de 2018, com muita interação do público.

No Instagram, que tinha cerca de 1 mil seguidores no começo do
ano, o crescimento foi ainda mais expressivo. O ano acabou com
mais de 8 mil pessoas acompanhando as postagens feitas na
rede, incluindo as fotos e álbuns publicados e também os
Stories, muito utilizados durante as expedições e eventos do SAS
Brasil. Nas duas redes, o foco foi voltado para mostrar as
realizações da ONG em uma série de editorias e de recursos,
como infográficos institucionais, depoimentos de voluntários,
chamado para doações em nossa campanha recorrente,
lembrança de cidades aniversariantes e de datas
comemorativas, destaque dos pilares e novos projetos do SAS
Brasil, entre outros.

Nas redes sociais, os álbuns das expedições, organizados e
publicados dias depois do retorno dos voluntários, tem
muito sucesso entre as equipes. Também criamos, para o
Facebook, “máscaras” temáticas para que os voluntários e
apoiadores pudessem usar em suas fotos de perfil, com
frases como “Eu fui voluntário”, “Eu vou para o Sertões”,
entre outras. A ação amplia o engajamento e o alcance nas
mídias sociais da ONG.

O ano termina com importantes conquistas também na área
de Comunicação, que passou a ser um dos pilares do SAS nos
últimos anos. Entre os destaques estão a belíssima
reportagem veiculada em dezembro no programa Como
Será?, da . O repórter Alan Garcia, da afiliada da no Piauí,
acompanhou os três dias de ação do projeto em São
Raimundo Nonato, no sudoeste do Estado, e produziu a
reportagem, que mostrou em mais de 6 minutos as várias
ações promovidas pelo SAS Brasil.

Meses antes, em setembro, o SAS Brasil foi convidado para
participar do programa Nossa Entidade, da TV Alesp, sediada no
Palácio Nove de Julho, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo. Na ocasião, por quase uma hora, os coordenadores
Ana Julia Cussiol (Alegria), Sávio Mourão Henrique (Financeiro) e
Gabriel Toueg (Comunicação) apresentaram a ONG e contaram a
história dos diversos projetos realizados desde 2013 para a
apresentadora CarlaFrancisco .

Além dos destaques na imprensa, o SAS Brasil teve ao
longo de 2018 um crescimento no número de seguidores
nas redes sociais em que está presente, Facebook e
Instagram, gerenciadas por uma agência de conteúdo
contratada especialmente para essa tarefa. No Facebook,
o número de seguidores cresceu de cerca de 2,7 mil
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Os destaques do crescimento na nossa estrutura de
equipamentos médicos veio com a parceria da Heine,
empresa multinacional, produtora de equipamentos médicos
de alta qualidade. Recebemos a doação de dois
dermatoscópios, três lâmpadas de fenda, dois oftalmoscópios e
laringoscópios de tamanhos. Para completar nossa estrutura
de oftalmologia, a ONG adquiriu um equipamento Greens.

Alcance | 38

Estamos com perspectivas otimistas para o ano de 2019. Na nossa
visão, será um ano de expandir as parcerias com os nossos
patrocinadores existentes. Um exemplo disso é o fato de que
começaremos 2019 com uma ação inédita junto à comunidade do
Jaguaré, em São Paulo. Esta ação contará com apoio da Roche
Farmacêutica, nosso patrocinador desde 2014.

Além de expandirmos as parcerias atuais, estamos otimistas com a
possibilidade de buscarmos novos patrocinadores. Isto vem da
parceria com o escritório Mattos Filho, que hoje tem o SAS Brasil
vinculado no seu programa de pro-bono. A parceria com o escritório
dá uma credibilidade ainda maior para a nossa organização. E
também nos direciona para modelos em que podemos oferecer
incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas.

Com esses dois cenários, temos a possibilidade de alavancarmos o
impacto do SAS Brasil. Queremos fazer isso ampliando nossa
estrutura de atendimento, com mais consultórios e equipamentos
médicos. E também construindo uma equipe maior, que possa
atender um número maior de cidades e comunidades
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Graças ao apoio de empresas e de pessoas físicas, pudemos 
realizar, ao longo de 2018, todo esse trabalho. Aqui fazemos 
um reconhecimento especial a cada um deles.
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Patrocinador desde 2014, quando 
estávamos saindo para nossa segunda 
expedição. Nossa parceria junto à área de 
Responsabilidade Social amadurece a cada 
ano, e temos ótimas perspectivas para 
2019. 

Parceiro desde 2013. Nos apoiou 
quando ainda éramos apenas uma ideia 
em um papel. Parceiro decisivo para o 
SAS estar onde está hoje. 

Garantiu ainda mais alegria para o SAS 
Brasil, com uma doação de lápis de cor, 
canetas, gizes de cera, massinhas de 
modelar e muito mais.

Apoiador desde 2017. Oferece 
motorista e caminhão para o transporte 
da nossa carreta

Nosso patrocinador padrinho, desde 
2014 colabora de maneira expressiva 
nas nossas campanhas do Catarse. 

Patrocinador na expedição do Preá,
com doação de lentes e armações para 
entregarmos para as crianças atendidas

Parceiro desde 2017, com verba 
destinada para a compra de 
equipamentos de odontologia

Apoiou nossa ação do Rally dos Sertões, 
com a doação de materiais de 
odontologia

Parceiros para captação de recursos 
para o projeto de odontologia

Parceiro na viabilização e apoio 
logístico da equipe SAS na ação do Preá

Começou o patrocínio esse ano
e nos apoiou com a doação
de equipamentos médicos
de oftalmologia e dermatologia

Patrocinador na nossa ação do Rally
dos Sertões, com a doação de lentes e 
armações de óculos para entregarmos 
para as crianças atendidas



Em 2018, realizamos duas campanhas no Catarse, plataforma de financiamento coletivo em quem nos apoiamos
desde 2013 para permitir ampliar o valor arrecadado e convertido nas ações. Como já é tradicional, lançamos
nossa campanha para o poucas semanas antes do início da competição. Em 40 dias, superamos nossa meta, de R$
46.940 (105%) e arrecadamos no total R$ 49.480, com a participação de 139 doadores e valor médio de R$ 356.
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Para a expedição no Ceará, lançamos uma segunda campanha, que em menos de 30 dias arrecadou R$ 36.780,
também superando a meta estabelecida, de R$ 33.846 (108%). Foram 51 apoiadores, num valor médio de R$ 721.



Além dessas duas, lançamos em 2018 uma campanha recorrente dentro da nova plataforma do Catarse,
o Assinatura. Com essa campanha, que continua no ar, chegamos ao valor mensal de R$ 390 em
doações. Não há palavras para agradecer a confiança e o envolvimento de todos e de cada um dos que
doaram para o SAS Brasil ao longo do ano e também aos que ajudaram a espalhar as campanhas.

Apoiadores | 42

SAS Brasil | Saúde Alegria e Sustentabilidade | Relatório Anual de Atividades 2018       sas.org.br |       /sasbrasil4x4 |       @sasbrasil4x4

Alessandra Gavazzi • Alessandra M. M. Braga • Alexandre Notte • Alexandre Villas • Aline Saraiva • Almir Santos • Ana • Ana Beatriz
Sanches • Ana Júlia Alves da Silva • Ana Leticia Gomes Aramayo • Ana Santos de Sá e Benevides • Ana Stela W. Anderlini • Ana Toscano
• Andre Ghizzi Guazzelli • Andrea Nazaré Cristófaro • Andrea Silveira • Andrea Vale Spazzafumo • Angela Podolsky • Arthur Fernandes •
Artur Rodrigues • Astor Vasques Lopes Junior • Attila Belavary • Beto Strumpf • Bia Cardoso • Bruna Parreira • Bruno Deltreggia Benites
• Cah Corsini • Camila Fernandes • Camila Palhares • Carlos Eduardo Castro de Souza • Carmen Zink Bolonhini • Carol Mengai • Carol
Witt • Carolina Pereira Guimarães • Carolina Renani • Celia Regina Nakanami • Dafne Souza • Daisy Bianchini • Danilo Campos •
Deborah Fox • Déborah Gonçalves Silva • Diego Amaral de Feliu • Diego dos Santos Bastos • Diego Rodrigues • Eduardo Lima • Eduardo
Vicente Carvalho • Elaine Santos • Elen Cuña • Eliana Choi • Élida Mara Mascarenhas Pieri • Elisângela Santos Ribeiro • Erica Beiby
Merly • Érica Parreira • Erick Rossignoli • Fabiene Borges • Felipe Francisco Álvares Dutra • Fernanda Malburg • Flavia Figueiredo
Strumpf • Flávio Alves • Flavio Kalil • Fred Aguiar • Gabriel Toueg • Gabriela Couto de Magalhães • Gabriella Tozo Marini • Grace Lima •
Guaporé Pecuária S/A • Guimarães André • Gustavo Coy • Gustavo Henrique Silva de Oliveira • Helena Deyama • Igor Publio Talamoni •
Ilva Magada Zanotta • Isa Mara Braga • Isabela Bottura • Ivan Lima de Queiroz • Jessica Bernardita Alvarez Castro • João Paulo Tannous
• João Santos Braga • José Francisco Compagno • Juarez Abreu • Juliana Alves de Sousa Caixeta • Juliana Lagoa de Rezende • Juliana Sá
• Juliana Santoro Belangero • Julio Olimpio Fusaro Mourão • Kate Bentivoglio • Laercio Ribeiro • Lazaro Rodrigo Mendes • Letícia Zakia
Martins • Lu Brito • Lucas Guerra • Lucas Moraes • Luciana Puccetti • Luciana Weyne • Luiz Butori • Luiz Carlos Bresser-Pereira • Luiza
Lourenço Bianchini • Luiza Moraes • Maitê Covas • Marcelo Almeida • Marcia de Lima Bueno • Marcia Moya de Oliveira Rosa • Marciley
Kátia Bergamini Braga • Marcio Gato Gonçalves • Marco Túlio Braga dos Reis • Marcos Mfdg • Maria Carolina Pires dos Santos • Maria
Luiza Bergamini • Maria Luiza Giudicissi Valente • Mariana Bacchin Afonso • Mariana C. de Faria • Mariana Farah Carrião • Mariana
Sallowicz • Marina Zamuner • Mario Weksler • Marisa Carrião • Mel Bornstein • Mirian Pessoto • Monica Bresser Epperlein • Monica
Medeiros • Nadia Nasr • Nailu L. G. Lopes • Narciso Moreira Preto • Nathália da Silva Braga • Nathally Trevisan • Nelson Bolonhini Junior
• Nicia Maria Fusaro Mourão • Nilsa Helena da Silva Braga • Nilson Ferreira de Oliveira Junior • Paola Prada Lorenzi • Patricia Travassos
Cutrim • Patricia Yoshikuma • Paula Oliveira Marcondes • Paulo A. Zaini • Pedro Augusto Carlos Magno Fernandes • Pedro da Silva
Braga • Priscila Farah • Priscilla Vassão • Rafael Ordonha Cechinel • Raisa Melo Souza • Ranieri Leonardo de Andrade Santos • Raquel
Crisóstomo Lima Verde • Renata Marques henriques Carneiro Freitas • Renata Petrillo • Renata Possebon Barbosa • Ricardo Bosch
Teixeira • Ricardo Prais Lage • Rodrigo Alvarez Torres • Rodrigo Azambuja Martins • Rodrigo Vieira Gomes • Rogerio Zanotta • Sabine
Bolonhini • Sabrina Murzoni Castelo Branco • Sabrina Queiroz • Samille Sousa • Sávio Mourão Henrique • Sueli Ruth Garrido Lopes •
Sulmita Lewenthal Carrião • Telma Zink Cavaletti • Teresa Lopes • Thais Lima Reyes • Thais Tordin Ramos • Ticiane Rocha Santos de
Andrade • Vanessa Sabbato • Vic Rebolho • Victor Pitman Costa • Vinicius Pereira Caetano • Vitor Braga • Vivian Pessoto Rosa •
Wellington de Souza Carvalho



Poucas coisas são tão importantes para o SAS Brasil quanto a
rede de voluntários que permitem que nosso trabalho seja
levado até os lugares mais distantes do Brasil e realizado
com amor e dedicação. Essas pessoas - que em 2018
formaram grupos tão grandes como de 80 pessoas em uma
só expedição - deixam família, amigos e atividades
prazerosas nos feriados e nas férias, muitas vezes, para viajar
com o SAS Brasil e doar seu conhecimento, seus talentos, sua
força de vontade e seu amor para pessoas desconhecidas.
Nas palavras sinceras de agradecimento de mais de uma
pessoa atendida pelo SAS Brasil, são verdadeiros anjos.
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A esquerda:
Voluntários plantando 
mudas no projeto 
Sustentabilidade

A direita, 
Voluntários do projeto 
Sorrisaria atendendo 
crianças
Foto: Ton Pederneiras
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Voluntários durante as 
expedições de 2018
do SAS Brasil
Foto: Mariana Carrião
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por nos ajudar a criar

um final feliz para essa história

#vqv #sasbrasil2018


