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UM GUIA PARA TE AJUDAR A CONTAR A
HISTÓRIA DO SAS BRASIL
junho/2020
EXISTIMOS PORQUE ACREDITAMOS QUE O ACESSO À SAÚDE
ESPECIALIZADA DEVE SER UNIVERSAL NO BRASIL.

NOSSA HISTÓRIA
EM POUCAS LINHAS

QUAL É A MELHOR FORMA DE
QUALIFICAR O SAS BRASIL?

Desde 2013 somos um projeto
itinerante que leva atendimento médico
especializado, com alegria, a regiões
remotas e distantes de grandes centros
urbanos em todo o Brasil. Somos
também a ação social oficial do Rally
dos Sertões. Com a epidemia da covid19, utilizamos a telemedicina para
adaptar nossa atuação e continuar
levando assistência médica e
psicológica a comunidades socialmente
vulneráveis.

Somos oficialmente uma OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público). Por isso, nunca
utilizamos o termo “ONG” para
qualificar o SAS Brasil. Se preferir,
você pode dizer que somos uma
instituição ou associação sem fins
lucrativos. Ah! Se estiver na dúvida
quanto à pronúncia, somos "o ésse-aésse Brasil", no masculino. E não
usamos o termo “SAS” sozinho.

QUEM FALA PELO SAS BRASIL

COMO ATUAMOS?

A diretoria do SAS Brasil é composta por
Sabine Zink Bolonhini, Sávio Mourão
Henrique e Adriana Mallet (que é
médica e coordenadora de Saúde). A
Comunicação é coordenada pelo
jornalista Gabriel Toueg, que pode
ajudar veículos no planejamento de
pautas, inclusive no contato com a
diretoria, e também a coordenar ações
de comunicação com parceiros (escreva
para comunica@sasbrasil.org.br
ou no WhatsApp 11-98756-0008).

Com voluntários especialistas em várias
áreas de atuação, o SAS Brasil tem
papel central nas ações que promove,
desde a elaboração até a execução.
Além disso, sempre que possível,
contamos com o apoio de parceiros
locais que nos auxiliam com as
articulações necessárias para organizar
nossa estrutura de atuação em uma
determinada comunidade.

PRECISA DE IMAGENS DAS
NOSSAS AÇÕES E PROJETOS?

NOSSOS CANAIS OFICIAIS

Para facilitar, criamos essa pasta com
fotos e vídeos das nossas expedições e
projetos. Além disso, você poderá
encontrar nosso logo em vários formatos
e as fontes que utilizamos. Caso queira
consultar nossos relatórios, acesse nossa
página de transparência. E se precisar de
qualquer informação adicional, basta
escrever para comunica@sasbrasil.org.br.

Acompanhe nossas ações pelo site
sasbrasil.org.br e pelas redes sociais.
Somos @sasbrasil4x4 (no Instagram,
Facebook e Twitter). Também estamos no
LinkedIn e no YouTube. Se você já é
nosso parceiro, pedimos que publicações
sobre o SAS Brasil sejam alinhadas com a
nossa equipe de Comunicação. Assim,
evitamos erros e juntos podemos criar
uma estratégia que tenha mais impacto
para todos.

OBRIGADO POR QUERER FAZER PARTE
DA NOSSA HISTÓRIA!

