relatório de resultados

projeto
escolas do sertão
Betânia do Piauí e Curral Novo
Estado do Piauí
brasil

A coletividade começa em cada indivíduo.

O projeto Escolas do Sertão nasceu
com o objetivo de criar melhores
perspectivas de educação para crianças
que vivem em regiões de extrema
vulnerabilidade social no Brasil e
transformar o sentimento de compaixão
em atos práticos.

P

ara atingir este objetivo, buscamos contrapartidas
com o poder público, iniciativa privada, ONGs e
criamos condições para que pessoas e empresas
de todo Brasil participassem, por meio da compra
de camisetas criadas especialmente para levantar
recursos financeiros.
A escolha das regiões beneficiadas ocorreu por
meio de indicadores sociais e viagens exploratórias,
quando foi possível avaliar o contexto de pobreza, o
engajamento de comunidades e do poder público.
Desta forma, selecionamos as comunidades de
Serrinha no município de Betânia do Piauí e o povoado
de Baixio dos Bellos em Curral Novo.
Nos dez meses de execução, conquistamos a
confiança e a adesão de pessoas e empresas que
desejavam comprar camisetas, doar computadores,
livros e para divulgar a iniciativa. Voluntários ofereceram
seu tempo e valiosas habilidades para operacionalizar o
projeto. E, contamos também, com a mobilização das
professoras locais para atender às expectativas das
800 crianças e adolescentes das regiões beneficiadas.
No dia 11 de outubro de 2013, ao inaugurar as duas
bibliotecas, concretizamos o desejo de milhares de
pessoas em construir um Brasil, ou melhor, um mundo
melhor por meio da educação. E ao observar tanta
esperança refletida no olhar de cada criança, pai, mãe,
tios e avós, concluímos que cada ato conta e que
devemos seguir em frente.

Para continuidade deste e tantos outros projetos,
criamos a grife social OMUNGA que tem a missão
de ser um meio de mobilização e articulação da
sociedade, a fim de criar melhores condições de
educação para crianças que vivem em regiões de
extrema vulnerabilidade social no Brasil e no mundo,
estimulando a consciência social e a prática da
compaixão.
Pois, as oportunidades que as próximas gerações
de todo mundo terão nas próximas décadas estão,
inevitavelmente, atreladas às transformações que
seremos capazes de fazer com a educação das
crianças de agora.
Que este relatório possa fortalecer nossas relações de
confiança para que contemos com a sua participação
nos projetos da grife social OMUNGA e em tantas
outras iniciativas que você tiver condições de participar.
Por fim, expressamos nossa profunda gratidão por
participar e materializar as palavras que deram ritmo ao
nosso trabalho: Não basta ter compaixão, é preciso
agir.
Muito obrigado, e um 2014 cheio de realizações,
conquistas e partilhas.
Um fraterno abraço,
Equipe OMUNGA.

Planejamento e
execução

A ampliação do acervo
de livros foi a principal
necessidade apresentada
pela comunidades.

Em setembro de 2012, foi realizada a primeira visita
de campo nas cidades de Amarante e Betânia
do Piauí, no estado do Piauí, com o objetivo de
estudar comunidades para desenvolver o projeto
Escolas do Sertão.

Por falta de mobilidade e proatividade
do poder público de Amarante,
direcionamos o investimento deste
município para o povoado de Baixio
dos Bellos no município de Curral
Novo.
Em outubro de 2012 ocorreu a
segunda viagem para o sertão
do Piauí, a fim de estabelecer
responsabilidades entre a
comunidade, o poder público e
a grife social OMUNGA - que
assumiu a contrapartida de levantar
recursos e doações para aquisição
de livros, móveis e computadores.

Designers voluntários criaram estampas
de camisetas relacionadas à causa e os
recursos levantados foram revertidos para
aquisições das contrapartidas assumidas
pela grife social OMUNGA.

Em paralelo, com
a parceria entre
poder público e
iniciativa privada,
foi possível dar os
primeiros passos
na construção das
duas bibliotecas.
Ações de vendas foram realizadas em reuniões de empresas e
instituições de ensino.

Empresas abriram espaço para a apresentação do projeto e
para a venda de camisetas aos seus funcionários, como, por
exemplo, a Organo Contabilidade de Joinville/SC e a Sina
Indústria de São Paulo, apoiadoras do Projeto Escolas do
Sertão e da grife social OMUNGA.

À medida em que as pessoas conheciam o
projeto Escolas do Sertão, por meio das redes
sociais, os objetivos eram multiplicados e as
vendas das camisetas foram cada vez mais
impulsionadas.
Os livros doados eram recuperados e
catalogados por voluntárias responsáveis
pelo acervo; foram despachados
aproximadamente 3.400 livros para as duas
bibliotecas (comprados e doados).

O livro “Uma árvore que dá o que falar”
foi escrito por Jura Arruda e contou com a
ilustração de Michelline Moes (voluntários) e
parte da renda será revertida para o projeto.

Além de participar da montagem do
acervo, professores receberam formação
da bibliotecária e voluntária Maria da Luz,
sobre como potencializar o ensino por
meio dos livros.
Após a conclusão da obra e aquisição dos
livros, móveis e computadores, foi realizada uma
complexa operação logística para que todos os ítens
chegassem até as comunidades benefiadas.

Após dez meses de trabalho, as duas bibliotecas foram inauguradas.
Biblioteca Municipal Sede de Ler na comunidade de Serrinha em
Betânia do Piauí e Biblioteca Municipal Mundo Livro no povoado de
Baixio dos Bellos em Curral Novo, atendendo ao todo 800 crianças e
adolescentes das duas comunidades.

Investimentos, doações e
aplicação de recursos
resumo financeiro
Projeto: escolas do sertão

R$

1. Custos do Projeto

%

28.787

42,5

2.638

3,9%

14.689

21,7%

682

1,0%

1.4 Viagens

5.745

8,5%

1.5 Comunicação

5.033

7,4%

2. Despesas

38.939

57,5

2.1 Custo do Produto

1.1 Compra de Livros (1.228 livros)
1.2 Compra de Móveis
1.3 Componentes e Serviços Eletrônicos

23.864

35,2%

2.2 Administrativas

8.037

11,9%

2.4 Serviços de entrega (Transportadora/CORREIOS)

2.182

3,2%

2.5 Fundo de Investimento (Novos Projetos)

4.315

6,4%

2.6 Outros Fornecedores

137

0,2%

2.7 Sistemas de informática

140

0,2%

2.8 Outras Doações

264

0,4%

67.727

100,00

Total Geral
Camisas produzidas

1.620

Total de Camisetas Vendidas

1357

Total de Camisetas Doadas

87

Total de Camisetas em Estoque/Dez13
Doações

176

Origem da Doação

Valor Estimado

02 Computadores

Perville Construções e Empreendimentos SA

2.860

04 Computadores

Formas Comuncação Visual

5.720

04 Computadores

ONG Moradia e Cidadania

5.720

Pessoas comuns, livrarias, empresas, etc.

21.720

Recursos Financeiros

Prefeitura Municipal de Betânia do Piaúi

14.250

Recursos Financeiros

Prefeitura Municipal de Curral Novo

5.000

Recursos Financeiros

Mineradora Bemisa

34.331

2172 Livros

Total
Valor total arrecadado (venda de camisetas + doações):

89.601
R$ 157.328,00

Sobre os resultados.
O projeto Escolas do Sertão teve seu início, somente
após a confirmação das contrapartidas assumidas pela
Prefeitura Municipal de Betânia do Piauí, Curral Novo e
da Mineradora Bemisa, pois por meio delas, garantimos
R$ 53.581,00 em recursos para a construção do
espaço físico que sediou as duas bibliotecas.

Por fim, cada biblioteca recebeu em torno de 1.700
livros pedagógicos e literários, além dos móveis e 04
computadores, sendo que as duas bibliotecas devem
atender aproximadamente 800 crianças e adolescentes
do sertão do Piauí.

A venda de 1.357 camisetas resultou em
R$ 67.727,00 que foram aplicados no desenvolvimento
do produto (camisetas), despesas administrativas
e operacionais, além da aquisição de móveis,
componentes eletrônicos, livros, logística, etc e parte
dos recursos também foram usados para dar início
ao novo projeto que será assinado pela grife social
OMUNGA – Livros para África.

Entre doações e venda de camisetas, o projeto
Escolas do Sertão arrecadou R$ 157.328,00 e o
nosso trabalho perante tais comunidades não para
por aqui. Articulações para formação de professores
e novos investimentos já estão entre os objetivos
de 2014, pois tão importante quanto a entrega das
bibliotecas é o estímulo e preparo dos educadores
para fazerem o melhor uso desta ferramenta de ensino
a partir de agora.

Inicialmente, o objetivo era direcionar um percentual
maior dos recursos para a compra de livros. Mas como
as doações superaram as expectativas e a conclusão
das obras ultrapassou o prazo previsto, de 03 para 07
meses, as despesas operacionais e administrativas
aumentaram o que ocasionou a necessidade de
readequar o planejamento financeiro.

Mais uma vez, registramos aqui nosso agradecimento
para cada pessoa, empresa, voluntário, ONGs e
prefeitura que fez parte do projeto Escolas do Sertão,
já que nada seria possível sem adesão de todos. Se, o
que realmente importa é sermos a transformação que
desejamos para o mundo, acredito que, juntos, demos
mais um passo importante.

Contudo, os trabalhos das voluntárias lideradas
pela bibliotecária Maria da Luz, potencializaram
a estruturação do acervo de livros, que além de
considerar as características e necessidades de cada
comunidade, validou com muito critério as doações,
comprando os títulos necessários para completar o
acervo.

Meus melhores cumprimentos,

Roberto Pascoal.
Empreendedor Social

Equipe de trabalho
Além dos voluntários que atuaram de forma pontual, mas especialmente significativa, contamos também com uma
equipe permanente que ofereceram suas melhores habilidades durante todo período de execução do projeto. São
eles:
• Giu Vicente - Comunicação
• Jamile Gomes - Promoção de Vendas em São Paulo/SP
• Karolina Mattor Roeder - Promoção de Vendas em
Joinville/SC
• Maika Kruger - Apoio Acervo de livros
• Malu Salgueiro - Assessora de Imprensa
• Maria da Luz Hack Machado - Bibliotecária

• Paulo Kielwagem – Comunicação
• Roberta Buss Rocha - Captação de Livros/Doações
• Roberta Cristina Garcia - Serviços Administrativos,
Redes Sociais e Promoçoes de Vendas em Joinville.
• Sheila Kortbein - Apoio acervo de livros
• Taynã Ristow - Promoção de Vendas em Joinville/SC

Que o reconhecimento para esta fantástica equipe possa representar também nossa gratidão para todos os
voluntários que participaram desta ação. MUITO OBRIGADO!
Estamos evoluindo. Próximo projeto: Livros para a África.

Joinville/SC, jan/2014

Apoiadores do projeto.
Empresas que participaram do projeto por compra de camisetas:

apoio:

cooperação:

apoio institucional:

dESIGNERS VOLUNTÁRIOS
Adriano Ferreira
Giu Vicente
Igor Tiogo
Paulo Kielwagen

Escritor:
Jura Arruda
Ilustradora:
Micheline Moes

www.escolasdosertao.com.br
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