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Apresentação
A Vaga Lume cresceu e amadureceu ao longo dos últimos doze anos. Em 2013, entre as
transformações vivenciadas, destacam-se o fortalecimento das Equipes Locais dos 23 municípios
onde a organização atua na Amazônia Legal brasileira e o aperfeiçoamento dos meios de avaliação
das atividades educacionais para verificar o impacto social de seu trabalho na ponta.
É interessante notar que as crianças que desde o início frequentaram as bibliotecas comunitárias
criadas e fortalecidas pela Vaga Lume hoje são adolescentes e se tornaram leitores assíduos. Mais do
que isso, foram formados como mediadores mirins - muitas vezes, inclusive, participando da gestão
das bibliotecas de suas comunidades. E, assim, com a Vaga Lume, contribuem para a formação de
novos leitores nos rincões da Amazônia a partir de uma educação intercultural centrada em livros
de literatura.
É o que nos conta Aurilene, voluntária da Equipe Local do município de Macapá, no Amapá:
“O índice de leitores é três vezes maior nas comunidades de Macapá onde existem
bibliotecas Vaga Lume em relação às outras comunidades. Consequentemente, houve
ganhos significativos na aprendizagem. O incentivo proporcionado pela Vaga Lume ao nosso
município valoriza a cultura local e oferece oportunidades de novos horizontes para nossos
comunitários que moram distantes da capital. Para mim, é muito gratificante presenciar a
alegria e o brilho nos olhos tanto das crianças quanto dos adultos diante do acervo atualizado
e diversificado enviado pela Vaga Lume!”
Nesse ano também foi possível verificar o quanto o incentivo contínuo da Vaga Lume à participação
comunitária nas bibliotecas tem, de fato, gerado transformações. É notável o número cada vez
maior de bibliotecas com sedes próprias, o que, além de ampliar o acesso ao equipamento cultural,
também indica a sua apropriação coletiva.
Já o Programa Rede, que em 2013 cresceu em número de participantes, ampliou suas raízes no
território paulistano e passou a envolver oito escolas e ONGs representando as zonas sul, leste,
oeste e central da cidade. O grupo da Amazônia, por sua vez, foi composto por 12 escolas sediadas
em diversas comunidades rurais onde há bibliotecas Vaga Lume. Muitos dos jovens tiveram a
oportunidade de se encontrar no 4º Acampamento de Integração para cinco dias de convivência
e conversas sobre o meio ambiente. Alguns deles, ainda, participaram do lançamento da terceira

publicação da Vaga Lume, o livro “Um Brasil Gigante”, fruto do intercâmbio entre São Paulo e Amazônia,
envolvendo os presentes com a “leitura ao pé do ouvido” de frases do livro.
Outro marco de 2013 para a Vaga Lume foi a assessoria prestada para a BMW do Brasil, em que
a organização utilizou seu know-how de articulação comunitária para realizar um diagnóstico social
de Araquari (SC) - onde a empresa inaugura sua primeira fábrica no país - para sugerir possíveis
programas de Responsabilidade Social Corporativa.
Por fim, também em 2013, o impacto da atuação da Vaga Lume e os esforços de sua presidente,
Sylvia Guimarães, foram reconhecidos por dois dos principais prêmios voltados ao terceiro setor: o
Empreendedor Social 2013, promovido pela Folha de S. Paulo e Fundação Schwab, e o Visionaris
2013 – Prêmio UBS ao Empreendedor Social, cujo tema foi a profissionalização do empreendimento
social. Além disso, Sylvia também recebeu, em nome da Vaga Lume, a Medalha Presidente Juscelino
Kubitschek, conferida às personalidades e instituições que prestam serviços relevantes à sociedade
brasileira. Foi um ano, portanto, de muitas celebrações!
Evidentemente, as ações da Vaga Lume - realizadas por sua equipe e pelas centenas de voluntários
que promovem a leitura em comunidades rurais da Amazônia - só são possíveis porque há o apoio de
parceiros, associados, conselheiros e doadores. Agradecemos, em especial, aos parceiros da Dresser
Rand-Guascor, mantenedora da organização, e também a Caixa Econômica Federal, Banco Paulista,
Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados, Mercur, TBE e ISAPA. São valiosos também os serviços
pro bono prestados pela Auditoria BDO, Azul Linhas Aéreas, Felsberg e Associados, Locaweb, TAM
Linhas Aéreas, TNT e W2, a quem somos imensamente gratos. Por fim, agradecemos também à
Central Geral do Dízimo do Pró-Vida, que doou bens e equipamentos para a Vaga Lume em 2013,
após seu longo processo de seleção e verificação do trabalho da organização in loco e seus resultados.
Terminamos o ano comemorando todas essas conquistas e reconhecimentos e olhando para
o futuro! Queremos continuar a ver o sorriso das crianças ao receberem livros novos para sua biblioteca
ou ao ouvirem novas histórias e refletirem sobre as suas próprias. Em um país em que apenas 26%
da população são considerados “alfabetizados plenos” (INAF, 2011), certamente ainda há muito
por fazer.

Boa leitura!

Programa Expedição
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O Programa em 2013
A Vaga Lume atua em 158 comunidades rurais de 23 municípios da Amazônia Legal Brasileira, onde
24.500 crianças, adolescentes e jovens participam de suas atividades culturais e educacionais.
As bibliotecas ficam em comunidades bastante diversas, do ponto de vista geográfico e étnico indígenas, quilombolas, ribeirinhas e assentamentos rurais - e vivem principalmente da agricultura,
extrativismo, pesca, pecuária e produção de artesanato.

Municípios de atuação
Nos Estados da Amazônia Legal:
Cruzeiro do Sul (AC)
Barcelos (AM)
Carauari (AM)
São Gabriel da Cachoeira (AM)
Tefé (AM)
Uarini (AM)
Macapá (AP)
Barreirinhas (MA)
Guimarães (MA)
Mirinzal (MA)
Campinápolis (MT)
Chapada dos Guimarães (MT)
Belém (PA)

Castanhal (PA)
Oriximiná (PA)
Portel (PA)
Breves (PA)
Santarém (PA)
Soure (PA)
Ouro Preto do Oeste (RO)
Caracaraí (RR)
Pacaraima (RR)
Ponte Alta do Tocantins (TO)
No Estado de São Paulo:
São Paulo (SP)
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Cruzeiro do Sul (AC)

Barcelos (AM)

A Equipe Local do município realizou uma capacitação de mediadores na comunidade Vila Santa Luzia do
Pentecoste, de 27 a 29 de junho de 2013. A capacitação formou 22 novos mediadores de leitura das seis
comunidades onde a Vaga Lume atua no município. A partir de uma roda de histórias, durante o curso, os
voluntários adquiriram um novo repertório de atividades para as bibliotecas que valorizam ainda mais a
cultura local.

Entre os dias 29 e 31 de outubro de 2013, a Equipe Local do município realizou uma capacitação
de mediadores de leitura na comunidade Terra Nova. Para chegar a essa comunidade, a equipe navegou
pelo Rio Negro por cerca de seis horas e atravessou cachoeiras até entrar na área da Reserva Extrativista do
Rio Unini.

Comunidades Participantes: 6

Localização

Ano inicial

BR 364

2002

Katukinas
(Aldeias Campinas, Martins, Bananeira)

BR 364 - Terra Indígena Katukina
do Campinas

2005

União dos Ramais

Ramal 3

Vila Santa Luzia/Pentecostes

Ramal Pentecostes

Miritizal

Rio Juruá – Ramal do Preguiçoso

Vila Santa Rosa
São Pedro

Comunidades Participantes: 11
Vila de Moura

Ano inicial
2002

Carvoeiro
Marará
Gavião

Baixo Rio Negro

2005

Santo Antonio

2008

Vila Nova

2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

Localização

1.415

Bairro São José

Zona Urbana

Tapiira

Rio Unini

Cumaru
Floresta I
Terra Nova

2006

Rio Negro

2008

Rio Unini

2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

“Queremos agradecer com muito carinho
e amor o Senhor Luiz Poeta que cantando
e contando histórias resgatou o passado
que é muito importante para todos nós.”
Professora Maria Adriéle da Silva,
Comunidade Vila Santa Luzia
do Pentecoste.

880

“Com toda a dificuldade de acesso, foi uma
vitória termos conseguido fazer essa capacitação
na comunidade Terra Nova. O resultado foi
bastante positivo e os participantes
gostaram muito! Essa formação despertou
o interesse de outras comunidades
em sediar capacitações.”
Carlos Alberto Lopes Silva,
Representante da Equipe Local.

9

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Carauari (AM)
Em 2013, voluntários da biblioteca saíram da escola para realizar sessões de mediação de leitura para
crianças no balneário da cidade, onde não têm biblioteca. Muitas compareceram e ficaram encantadas com
as histórias que ouviram!
Comunidades Participantes: 12
Lago do Roque
Pupuaí
Novo Horizonte

Localização
Reserva Extrativista
Médio Juruá

Ano inicial
2002
2004
2006

“Em 2013, aqui na cidade, no Colégio São Gabriel, usamos a metodologia da mediação de leitura
e produção de livros artesanais, que fez sucesso com os estudantes. As crianças pegaram livros
emprestados todos os dias, e estamos fazendo leitura também no recreio. Os pais gostaram muito da
iniciativa. Já iniciamos com o pé direito o ano de 2014, fizemos um “Acampaescola”, em que os alunos
de 9 a 17 anos passaram uma noite na escola, com atividades de mediação de leitura e roda de
historias, além de brincadeiras e filmes para fechar a noite. Todos, agora, estão se dedicando
à confecção dos livros artesanais das histórias ouvidas.”
Ane Keila Firmo Alves, Representante da Equipe Local.

Goiabal
Gumo do Facão
Nova Esperança

Rio Juruá

Ilha das Flores

2004
Comunidades Participantes: 6

Localização

Ano inicial

2008

Iauareté – Tariana

Rio Uaupés

2009

2004

Camanaus

Escola Elisa Pedrosa

Zona Urbana

Bauana

Reserva Estadual Uacari

Taquara

Estrada do Taquara

Assentamento

Estrada Riozinho

2011

São Raimundo

Reserva Estadual Uacari

2013

Nova Vida

2008

2002
Rio Negro

Tabocal dos Pereira
Anamuim
Tunu

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

1.364

2009
2011

Rio Xié

2007
2011

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

399
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Tefé (AM)

Uarini (AM)

Sucesso entre crianças e adolescentes da comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a biblioteca
Vaga Lume buscava maior participação de adultos, pais e familiares em sua gestão. Em 2013, esse objetivo
foi alcançado: os pais começaram a atuar junto com as crianças como voluntários da biblioteca, ajudando
na limpeza e no empréstimo de livros.

Durante a visita de monitoramento realizada no segundo semestre às comunidades com bibliotecas
Vaga Lume, a Equipe Local do município ficou contente ao verificar a apropriação do acervo da Vaga Lume
por parte dos professores e alunos. A mediação de leitura virou prática recorrente, dentro e fora das salas
de aula.
Comunidades Participantes: 3

Localização

Ano inicial

Lago de Tefé

Boca do Mamirauá

RDS Mamirauá

2010

Lago do Caiambé

São Francisco de Aiucá

Comunidades Participantes: 8

Localização

Bacuri
Cairara
Bonfim
N. S. do Perpétuo Socorro
Nova Esperança

Ano inicial

Sítio Fortaleza

2008
Rio Solimões

Santo Isidoro
Marajó

Lago do Jutica

Bela Conquista

Lago do Catuá

Rio Solimões

2010
2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

2009

170

2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

1.664

“Me impressionei com a desenvoltura das crianças ao lerem os livros!
Sabemos das dificuldades das áreas rurais e esse resultado
nos fez perceber a importância do nosso trabalho!”
Augusto Cordeiro,
Representante da Equipe Local.

“Acredito que eles [os adultos] começaram
a participar porque perceberam que
o trabalho estava dando certo com as
crianças. Vínhamos incentivando essa
participação há bastante tempo,
e nesse ano conseguimos.”
Dijaik Neri de Souza,
Representante da Equipe Local.
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Macapá (AP)

Barreirinhas (MA)

A Biblioteca Vaga Lume Criança Feliz, localizada na comunidade Campina de São Benedito, estava em um
espaço pequeno, dentro da escola. Moradores da comunidade trabalharam o ano inteiro organizando rifas,
bingos e promovendo eventos com o intuito de realizar o sonho de construir uma sede para a biblioteca.
Com o esforço de todos, no mês de agosto, houve a inauguração de um novo espaço, aconchegante e
receptivo. Assim, atualmente a biblioteca tem um espaço próprio e funciona todos os dias da semana.

Em 2013, a Equipe Local realizou o I Encontro de Parceiros Locais Vaga Lume, com o objetivo de
reconhecer e agradecer o apoio recebido para as ações no município. Entre elas, merecem destaque o
I Acampamento da Rede Local, realizado em novembro de 2013, e o monitoramento das atividades nas
bibliotecas comunitárias.

Comunidades Participantes: 9

Localização

Corre-Água

Ano inicial

Comunidades Participantes: 10

2002

Sobradinho

Campina de São Benedito

Andiroba

Ponta Grossa do Piririm

Manoelzinho

Salamito

Rodovia AP 070

2005

São Joaquim do Pacuí
Quilombo Ressaca da Pedreira
Quilombo Torrão do Matapi
Santa Cruz do Tracajatuba I
Santa Luzia do Pacui

Rodovia AP 070

MA 402

2002

Atins
Mandacaru
1.868

2007

Cantinho
Rio Preguiças

São Domingos

2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

2002

2011

Tapuio

2008

Ano inicial

Santa Cruz
Laranjeiras

Rodovia BR 156

Localização

2006
2010

Rota dos Lençóis Maranhenses

2008

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

2.477

Crédito: Na Lata

“Já conhecia outros projetos de leitura, mas é o primeiro projeto que
conheço que tem uma ampla abrangência no município. Acredito que a
leitura é muito importante para o desenvolvimento da criança.
Estou à disposição e ainda disponibilizarei uma ajuda
em dinheiro para disseminar o trabalho de vocês.”
Antonio Carvalho, Loja Casa Carvalho,
parceiro local da Vaga Lume, em Barreirinhas.
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Guimarães (MA)

Mirinzal (MA)

A comunidade de Macajubal teve seu projeto da construção de sede para a biblioteca apoiado pelo Fundo
de Apoio Local Vaga Lume e Machado Meyer. A Equipe Local de Guimarães convidou a comunidade
e mostrou a importância do envolvimento de todos. Nessa mobilização, fizeram mediação de leitura,
envolvendo crianças e jovens, e tiveram contação de histórias realizada por uma moradora da comunidade.

A comunidade Graça de Deus fez um dia de ação voltado ao resgate de livros emprestados que não foram
devolvidos no prazo estabelecido pela gestão da biblioteca. Essa ação mobilizou muitas crianças e jovens
voluntários da biblioteca e conseguiu resgatar boa parte dos livros perdidos.

Comunidades Participantes: 3

Localização

Quilombo Damásio
Quilombo Macajubal
Assentamento Comunitário
Quilombo Lago do Sapateiro

Comunidades Participantes: 6

Ano inicial

Quilombo Frechal

2006
MA 305

Ano inicial
2002

Povoado Achuí

2008

Povoado Graça de Deus

2011

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

Localização

Povoado Santa Tereza

258

MA 006

2006

Povoado Maxixe

2008

Povoado Gurutil

2011

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

1.188
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Campinápolis (MT)

Chapada dos Guimarães (MT)

Márcia Licá e Marina Rodrigues, que fazem parte da Equipe Técnica da Vaga Lume de São Paulo, realizaram
entre os dias 6 e 13 de outubro de 2013, a 5ª Expedição de Monitoramento ao Município de Campinápolis.
Durante a expedição, visitaram três comunidades que têm biblioteca Vaga Lume: Aldeias Indígenas Santa
Clara e Campinas e o Assentamento Santa Célia. Fizeram, ainda, reuniões com os parceiros locais e
desenvolveram com a equipe de voluntários ações de leitura em duas escolas públicas da zona urbana.

A Equipe Local de Chapada dos Guimarães visitou a comunidade de Água Fria para acompanhar os
trabalhos e fortalecer a biblioteca Trilha da Leitura. Após um curso de formação de mediadores de leitura,
a comunidade recebeu um novo acervo e a entrega dos livros foi realizada com muita festa, leitura
e brincadeira!

Comunidades Participantes: 4

Localização

Ano inicial

Comunidades Participantes: 3

Localização

Ano inicial

São José do Couto

MT 020

2002

Água Fria

36 km da zona urbana

2002

João Carro

50 km da Zona Urbana

2004

COHAB Véu de Noiva

Zona Urbana

2008

Aldeia Santa Clara
Aldeia Campinas
Assentamento PA Santa Célia

Terra Indígena Xavante Parabubure
Estrada Córrego Seco ou 5 Estrelas

2004
2008
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes

472

(2012)

“A gente só tem a ganhar com um projeto dessa plenitude. No momento em que você
media leitura para uma criança, que ela perde o medo de tirar o livro da prateleira,
você vê o sentido desse projeto. A coisa toma uma dimensão
tão grande que não é mais só mediação de leitura.”
Nataly Santos Vilela, Representante da Equipe Local.

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

769

“Foi um momento de muita alegria para nós ver como os jovens que fizeram o curso estão
empenhados em prol da leitura e motivando toda a comunidade! Com a formação de novos
mediadores nesta comunidade, sentimos que plantamos uma nova semente e já estamos
colhendo bons frutos. O trabalho da biblioteca está indo de vento em popa.
É muito gratificante acompanhar este processo.”
Dalva Santos, Representante da Equipe Local.

19
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Belém (PA)

Breves (PA)

A Equipe Local de Belém, que atua na “Biblioteca Vaga Lume Amigos da Leitura”, foi convidada para realizar
mediação de leitura e dinâmicas culturais na Semana Literária Ribeirinha de Belém do Pará. A equipe foi até a Ilha
do Combu (localizada na foz do Rio Guamá) e passou o dia com as crianças de lá. Foi um dia com muitas leituras
e brincadeiras!

Em junho de 2013, a comunidade São Benedito - Vila Dias sediou uma capacitação de mediadores de
leitura em que participaram a Equipe Local de Breves, a Equipe Técnica da Vaga Lume de São Paulo e
representantes da Equipe Local de Portel, município vizinho com biblioteca Vaga Lume. O curso formou 26
novos mediadores das três comunidades de Breves onde há biblioteca Vaga Lume.

Comunidades Participantes: 1

Localização

Ano inicial

Comunidades Participantes: 3

Localização

Benguí

Zona Urbana de Belém

2007

São Benedito - Vila Dias

Rio Jacaré Grande

São Miguel Arcanjo - São Miguel dos Macacos

Rio Macacos

Manancial Celeste

Rio Pararijós

Número de alunos nas escolas
da comunidade participante

130

(2012)

“O que me deixou mais satisfeita em participar
do evento foram as crianças ribeirinhas!
Elas amaram os livros! Algumas crianças nunca
tinham recebido uma mediação de leitura: fiquei
sentada na esteira, fazendo mediação e as
crianças maravilhadas com as histórias!
No final, fomos para outro espaço
e fizemos muitas brincadeiras.
Foi muito especial! Gostaria de voltar lá!”
Tássia Alves, 17 anos,
voluntária da Equipe Local.

Ano inicial
2010
2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

285

“Foram três dias de muito aprendizado! À beira do rio realizamos
uma deliciosa roda de histórias e pudemos conhecer mais sobre
os moradores, a comunidade e as tradições da região.
Os participantes do curso produziram três livros
artesanais a partir das histórias contadas!”
Marília Santini Fróis, educadora responsável pelo município.

21

Castanhal (PA)
A presidente da Vaga Lume, Sylvia Guimarães, levou a equipe do jornal Folha de S.Paulo para conhecer
a biblioteca comunitária do Assentamento João Batista II. A Equipe Local recepcionou os visitantes e
apresentou todas as ações da Vaga Lume na comunidade. O encontro contou com apresentações culturais,
visita à comunidade e mediação de leitura.

Comunidades Participantes: 5

Localização

Comunidades Participantes: 7

Agrovila Bacuri
Cupiúba

Localização

Quilombo Lago do Moura
BR 316

2008

Boa Vista
2011

2006
Rio Trombetas

Quilombo Aracuã de Baixo

567

2006
2008

Flechal
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes

Ano inicial
2002

Ajudantes

Quilombo São Pedro
Boa Vista

Em novembro, foi realizado na comunidade quilombola Boa Vista um curso de formação de mediadores
com produção de livros artesanais. Com duração de quatro dias, o curso contou com a presença de
voluntários das sete bibliotecas do município, além da Equipe Técnica de São Paulo, e representantes
da BrazilFoundation e da Rainmaker Foundation – parceiros da organização. Foram formados 31
novos mediadores, que produziram cinco livros artesanais a partir de histórias contadas por moradores
da comunidade.

Ano inicial
2002

Assentamento João Batista

Oriximiná (PA)

Erepecu / Último Quilombo

Rio Erepecu

2006

Escola Maria Pompéia

Zona Urbana

2009

(2012)
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes

“Foi uma honra receber a Sylvia no Assentamento.
A biblioteca desta comunidade foi criada no início da Vaga Lume!
Receber a fundadora do projeto e acompanhá-la para ver de
perto o resultado de um trabalho que ela iniciou há 12 anos é
muito gratificante para todos nós da Equipe Local
e para a comunidade. Foi bonito ver de perto
como ela se relaciona com as crianças.
A Vaga Lume é feita de pessoas muito
humanas, que fazem tudo com amor.
Por este motivo, tudo dá muito certo!”
Danielly Ladislau,
Representante da Equipe Local.

1.900

(2012)

“A Vaga Lume proporciona às comunidades ribeirinhas de
Oriximiná a valorização da cultura local, a diversidade de
informações, o entretenimento, o respeito ao outro, tudo
isso por meio da leitura. Portanto, a Vaga Lume em
Oriximiná significa ação, compromisso, cultura e
valorização. A capacitação da Vaga Lume trouxe
mais esperança, integração da Equipe Local,
fortalecimento para desenvolver as ações nas
comunidades, troca de experiências
e conhecimentos. Foi contagiante,
como o brilho da Vaga Lume.”
Klicia Oliveira,
Representante da Equipe Local.

23
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Portel (PA)
Em 2013, a biblioteca Guascor Cantinho da Leitura Vaga Lume esteve entre os 115 grupos de cultura
popular escolhidos pelo Ministério da Cultura para receber o Prêmio Culturas Populares. Instituído pela
Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural (SID/MinC) em 2007, o prêmio tem como objetivo
reconhecer e fortalecer a atuação exemplar de mestres, grupos e comunidades praticantes de expressões
da cultura popular do país. A biblioteca recebeu dez mil Reais, que serão utilizados para realizar melhorias
em sua sede.

Comunidades Participantes: 20

Localização

Santo Amaro

Santo Antônio

Comunidades Participantes: 10

2002

Alter do Chão
Arapixuna

Rio Anapu

2009

São João do Acangatá

2002

Quilombo Murumuru

N. Sra. do Perpétuo Socorro

São Francisco
2004

Paraná de Dona Rosa
2006

São Sebastião

2009

Samaúma Princesa Isabel

2011

São Bento

2006

Jeová Samá

Rio Acutipereira

São Miguel (São Tomé)
Guascor Cantinho da Leitura Vaga Lume
Elmo Balbinott
Cocau

Urucureá

Rio Camarapi

São Pedro

Zona Urbana
Rio Pacajá

2001
Rio Tapajós
2006
Planalto

2008

Guaraná

Espírito Santo
Menino Deus

Ano inicial

São Braz
Tabocal

Menino Deus

Localização

Maripá

2004

São Sebastião

Santana

Com o intuito de envolver os adolescentes na gestão das bibliotecas comunitárias do município, a Equipe
Local de Santarém organizou um curso de formação para Mediadores Mirins. O curso aconteceu na zona
urbana e contou com a presença de 25 adolescentes com idades entre 11 e 14 anos que, com muitas
brincadeiras, mediação de leitura e diversão, foram capacitados para atuarem como Mediadores Mirins
Vaga Lume em suas comunidades.

Ano inicial

Betel
Prainha

Santarém (PA)

2011
Rio Arapiuns

2008

Rio Amazonas - Município de Juruti

2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

3.432

2008
2006
2006
2011
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

1.710

“Os adolescentes retornaram para
casa carregados de energia positiva
e boas ideias para alavancar ainda
mais o trabalho de fomento à leitura
desenvolvido em cada uma das
bibliotecas comunitárias.”
Jefferson Souza,
Representante da Equipe Local.

25

Ouro Preto do Oeste (RO)

Soure (PA)
“Em 2013 realizamos em dias alternados várias atividades de mediação de leitura na
comunidade Céu. Fizemos mediação de leitura nas casas dos moradores, escola, centro
comunitário e até na praia. Foram momentos marcantes para toda a Equipe Local que deixaram
os moradores da comunidade Céu ainda mais envolvidos com as ações da biblioteca.”
Edna Maria Vasconcelos da Silva, Representante da Equipe Local.

Comunidades Participantes: 6
Vila do Pesqueiro
Caju-Una

Localização
Reserva Extrativista Marinha de Soure

Ano inicial

Os adolescentes e jovens que foram formados como mediadores de leitura da comunidade 22 de Dezembro
realizaram, nos dias 6 e 7 de dezembro, atividades de leitura na feira municipal da cidade. Participaram das
atividades comerciantes, em sua maioria produtores rurais locais, bem como visitantes da feira.

Comunidades Participantes: 6

Localização

Ano inicial

2001

E. Brasília

Linha 203, km 50

2002

2006

E. Tambaqui – São Lourenço

Linha 203, km 20

2003

Tucumanduba

Rodovia Soure-Pesqueiro

2004

E. Maracatiara

Linha 81, km 16

Pedral

Rodovia PA 154

2006

E. 28 de Novembro

Linha 81, km 20

Fazenda Desterro

Rio Paracauari

2008

E. 22 de Dezembro

Linha 200, km 20

Céu

Reserva Extrativista Marinha de Soure

2011

EFA – Escola da Família Agrícola

Município de Ji Paraná

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

466

2008
2011

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes
(2012)

868
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Caracaraí (RR)

Pacaraima (RR)

A Equipe Local de Caracaraí reuniu-se para fazer uma ação fora das comunidades que possuem bibliotecas
Vaga Lume. Ela visitou o Centro Estadual de Atendimento Especializado Denise Messias Santos, localizado
na cidade, e passou a manhã fazendo mediação de leitura para as crianças utilizando o acervo de uma das
bibliotecas do município.

Com recursos do Fundo de Apoio Local Vaga Lume e Machado Meyer, a comunidade indígena Sorocaima
II foi sede do II Encontro das Bibliotecas Comunitárias de Pacaraima, que aconteceu dia 12 de julho.
O II Encontro teve a participação de 33 voluntários das bibliotecas comunitárias Vaga Lume, que trocaram
informações sobre o andamento dos trabalhos nas bibliotecas e fizeram uma avaliação crítica dos pontos
positivos e daqueles que precisam ser melhorados.

Comunidades Participantes: 5

Localização

Ano inicial

Sacaí

Rio Branco

2002

Vista Alegre
Petrolina do Norte

BR 174

Vila Baruana

BR 432 – RR km 55

Vila do Itã

BR 432 – RR km 75

Comunidades Participantes: 7

Localização

Boca da Mata

2002
2009
2006

2002

Bananal

Terra Indígena

2004

Santa Rosa

São Marcos

2005

Sorocaima II
Contão
Surumu

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes

753

(2012)

Ano inicial

Taxi
Ingarumã

2008
Terra Indígena
Raposa Serra do Sol

2004

São Marcos

2010
Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes

791

(2012)

“Fiquei muito feliz pela participação
dos alunos especiais porque era um
público que ainda não tínhamos
trabalhado. Ficamos emocionados,
pois vimos que eles estavam felizes
com as mediações de leitura!
Foi um resultado muito positivo!”
Ana Lúcia Chaves,
Representante da Equipe Local.

“Ficamos felizes em participar pela primeira vez
de um projeto apoiado pelo Fundo, que fez
acontecer o II Encontro entre as comunidades.
Era uma vontade grande da Equipe Local, pois
já havia algum tempo desde o I Encontro.”
Roseli Paiva,
Representante da Equipe Local.
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Ponte Alta do Tocantins (TO)
No final de novembro, a Equipe Local de Ponte Alta do Tocantins realizou visitas de monitoramento nas sete
comunidades com bibliotecas Vaga Lume, fortalecendo o acesso ao livro e à leitura no município.
Comunidades Participantes: 7

Localização

Ano inicial

Biblioteca Boa Esperança

Zona Urbana

2010

Barreiros (ex- Terebentina)
Extrema

TO 225

2005

Morro Limpo - Distrito do Gato

TO 457

Boa Vista

TO 030

2006

TO 225

2008

Assentamento Santa Tereza I
Assentamento Santo Onofre

Número de alunos nas escolas
das comunidades participantes

490

(2012)

Crédito: Daniela Motta

“Fazia algum tempo que nossa equipe não fazia um monitoramento tão
completo nas comunidades. Foi possível visitar as sete comunidades e
saber como cada uma está funcionando. É só com esse trabalho que
sabemos de verdade como orientar os voluntários das comunidades.”
Dádivan Maria Martins do Carmo,
voluntária do município de Ponte Alta do Tocantins.
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Metodologia
O Programa Expedição tem como objetivo promover o acesso ao livro e à leitura
e a valorização da cultura local em comunidades rurais da Amazônia Legal.
Para alcançar esse grande objetivo, suas principais linhas de atuação são:
• Doação de estrutura para bibliotecas (livros, estantes e esteiras);
• Capacitação de voluntários nas comunidades e municípios; e
• Incentivo à gestão comunitária das bibliotecas.
A valorização da cultura e das histórias locais ocorre por meio da inserção da
biblioteca nas atividades culturais já existentes na comunidade e, também, do incentivo
à realização de rodas de histórias que podem ser registradas em livros artesanais.
Esses quatro pilares são interdependentes, mas juntos promovem o gosto pela leitura em
crianças, jovens, adultos e idosos, de modo a gerar grandes transformações na educação
rural no médio e longo prazos.
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Doação de estrutura
para bibliotecas
A estrutura básica para a biblioteca comunitária é oferecida pela Vaga Lume no momento de sua criação e
é reforçada ao longo do tempo com mais livros, estantes e esteiras.
A qualidade e a diversidade dos livros das bibliotecas comunitárias são essenciais para que o trabalho
da Vaga Lume seja bem sucedido. Nesse sentido, a organização busca reforçar e atualizar constantemente
seus acervos.
Em 2013, a Vaga Lume organizou uma “Campanha de Arrecadação de Livros Novos”, que mobilizou escolas
de São Paulo, pais e alunos para contribuírem com o objetivo de promover o acesso ao livro e à leitura para
crianças e adolescentes de comunidades rurais da região amazônica.
Participaram da campanha: Colégio Beatíssima, Colégio Oswald de Andrade (unidades: Tipuana, Girassol e
Cerro Corá), Escola Alecrim, Escola Aubrick e a Escola Santi. Além das escolas, a livraria e distribuidora Casa
de Livros também participou da campanha, mobilizando clientes e editoras a também doarem livros novos
para comunidades rurais da Amazônia.
No total foram arrecadados 1.400 livros que reforçaram o acervo de 23 bibliotecas, uma em cada município
onde a Vaga Lume atua.

Capacitação de Voluntários
Para criar o gosto pela leitura, não bastam bons livros. É fundamental capacitar pessoas como mediadores
de leitura para que os livros passem a ter sentido e vida.
As capacitações, além de aumentar o número de voluntários envolvidos no trabalho das bibliotecas
comunitárias, também reciclam o conhecimento de mediadores já formados e mantêm a Equipe Local
motivada e atuante em cada um dos municípios.

Capacitação de Mediadores de Leitura
Em 2013, 11 capacitações formaram 245 novos mediadores de leitura, entre eles professores, jovens,
adolescentes e adultos das comunidades rurais.
A maior parte dessas capacitações é ministrada pelas Equipes Locais, e apenas em alguns casos contam
com a participação da Equipe Técnica da Vaga Lume de São Paulo:

Município

Comunidade que sediou
a capacitação

Mediadores formados

Data

Barcelos (AM)

Terra Nova

18

29 a 31 de outubro

Breves (PA)

Vila Dias

26

19 a 21 de junho

Castanhal (PA)

Boa Vista

24

23 de agosto

Chapada dos Guimarães (MT)

Água Fria

12

30 de maio a
01 de junho

Cruzeiro do Sul (AC)

Santa Luzia do Pentecoste

23

27 a 29 de junho

Oriximiná (PA)

Flexal

30

22 a 24 de agosto

Oriximiná (PA)

Boa Vista

31

27 a 30 de novembro

Ouro Preto do Oeste (RO)

22 de dezembro

15

05 a 07 de dezembro

Portel (PA)

Elmo Balbinott

21

12 a 14 de novembro

Paraná de Dona Rosa

20

05 e 06 de dezembro

Zona Urbana

25

06 e 07 de novembro

Santarém (PA)
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Encontro de Representantes
O trabalho da Vaga Lume nos 23 municípios é realizado por voluntários com o acompanhamento à distância
de sua Equipe Técnica, sediada em São Paulo. Esses voluntários formam a Equipe Local, liderada por
um Representante.
Os Representantes são figuras essenciais para que o trabalho da Vaga Lume aconteça. Eles atuam nos
municípios, fazendo a ponte entre a Equipe Local e a Equipe Técnica de São Paulo, liderando questões
essenciais como o planejamento das atividades do ano, captação de recursos com parceiros locais, além
de serem os principais facilitadores nas capacitações de mediadores de leitura.
De 16 a 19 de julho, 20 Representantes participaram do Encontro de Representantes 2013, na sede da Vaga
Lume, em São Paulo. O Encontro teve como objetivo principal aprofundar a formação dos Representantes
na metodologia de trabalho do Programa Expedição, baseada no tripé estrutura-capacitação-gestão, e
orientá-los a colocar em prática os planos de ação para 2013, pré-estabelecidos com suas Equipes Locais.

Incentivo à gestão comunitária
das bibliotecas
Ao chegar em uma comunidade rural para criar uma biblioteca, a Vaga Lume solicita como contrapartida
que seja escolhido o local onde a biblioteca será instalada e que sejam definidas regras para sua
gestão coletiva.
Passados mais de dez anos, por meio de reuniões e assembleias comunitárias, muitas das bibliotecas
passaram a ser utilizadas como espaços de mobilização comunitária. Exemplo disso são os esforços
comunitários para construir uma sede própria. Assim, atualmente, como resultado dessa gestão comunitária,
incentivada pela Vaga Lume, atualmente 25% das bibliotecas têm sua sede própria – o que claramente
amplia o acesso e, por consequência, o seu uso.
Paralelamente, nesse mesmo sentido, a Vaga Lume incentiva seus voluntários a se inscreverem em editais
(tanto o Fundo de Apoio Local, organizado pela própria organização, quanto outros promovidos por empresas
ou órgãos públicos). Dessa forma, acredita-se estar investindo na sustentabilidade local do projeto, já
que de forma independente os comunitários buscam recursos para atender as demandas do trabalho na
sua biblioteca.

“Cheguei aqui cheia de preocupação com as questões do meu município, mas durante as
atividades percebi que minhas dificuldades eram também as dos outros Representantes”.
Ana Lúcia Chaves, Caracaraí, Roraima
“Em todos os encontros sempre tomamos ânimo e coragem para continuar com o trabalho”.
Ane Keila Alves, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas

Voluntários das Bibliotecas Campina de São Benedito e Santana de Tracajatuba I, em Macapá.
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Valorização da cultura
e das histórias locais
A essência da Vaga Lume está relacionada à troca e à valorização da cultura local, que é promovida por
meio da inter-relação entre a biblioteca e as expressões culturais de cada comunidade. São exemplos, o
acervo de livros artesanais produzido a partir de histórias locais, a participação da biblioteca em uma festa
tradicional local, o uso de seu espaço para apresentações e saraus, entre outras atividades.
As rodas de histórias locais são uma das principais formas de valorização da cultura local, e podem ser
organizadas pela própria comunidade ou pela Equipe Local. Nelas, os moradores mais antigos são convidados
a contar para crianças, adolescentes e adultos as histórias de suas vidas, da criação da comunidade, além
de causos e histórias fantásticas da região amazônica. As histórias podem ser transformadas em livros
artesanais por meio de uma metodologia inovadora criada pela Vaga Lume, que promove o talento de
escritores e ilustradores locais.
Atualmente, a Vaga Lume tem um acervo de 296 livros artesanais produzido pelos voluntários de diversas
comunidades da Amazônia. Na medida dos recursos disponíveis, os livros são digitalizados na sede da
organização, reproduzidos e distribuídos entre as 158 bibliotecas da Vaga Lume.

Comunidades Indígenas
A Vaga Lume atua em 27 comunidades indígenas localizadas nos municípios de Barcelos (AM),
Tefé (AM), Uarini (AM), Campinápolis (MT), Carauari (AM), Cruzeiro do Sul (AC), Pacaraima (RR) e São
Gabriel da Cachoeira (AM). Desde 2010, representantes dessas comunidades vêm discutindo em encontros
promovidos pela organização as principais questões relacionadas ao trabalho em suas bibliotecas.
Após um longo processo de sistematização dessas discussões, a Vaga Lume produziu um material intitulado
Bibliotecas Vaga Lume em Comunidades Indígenas, que foi entregue em 2013 aos Representantes das
Equipes Locais.
Esse material, escrito em português e em sete línguas indígenas, retrata a visão dessas comunidades
sobre suas bibliotecas comunitárias. Seu conteúdo aborda as interações entre a tradição oral, a leitura e
a escrita, bem como a importância da existência de bibliotecas com livros de literatura em português nas
comunidades indígenas.
“É isso que nós indígenas desejamos! Esse material é para mostrarmos o nosso desejo e o que queremos
para nossas bibliotecas. É importante fazermos essa devolutiva; as comunidades esperam por isso.”
Ane Keila Alves, voluntária de São Gabriel da Cachoeira (AM).

Comunidades Quilombolas
Em 2013, com o apoio da BrazilFoundation, a Vaga Lume realizou um “Curso de Mediação de Leitura com
Rodas de Histórias e Produção de Livros Artesanais” para as comunidades quilombolas do município de
Oriximiná (PA).
Os livros produzidos durante o curso foram: Fuga para o Quilombo e o Resgate da Vovó, A Bota do
Varjão, O Pico do Vovô Marcelo, A Verdadeira História de João da Mata e Negra Zuleide e sua Aventura
no Castanhal. Com o intuito de valorizar, preservar e difundir as histórias da identidade cultural quilombola,
os livros serão reproduzidos e distribuídos para todas as 18 comunidades quilombolas onde a Vaga Lume
atua na Amazônia Legal brasileira.

Apresentação da versão preliminar do folder indígena
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Fundo de Apoio Local

Município

Projeto
Construção da biblioteca comunitária em espaço próprio na comunidade do Marará – Rio Negro

Desde sua criação em 2001, a Vaga Lume adotou o fortalecimento dos atores locais como estratégia de
atuação nas comunidades rurais da Amazônia Legal. Em razão da necessidade, evidenciada pelos voluntários,
de mobilização de recursos para o desenvolvimento de ações nos níveis municipal e comunitário, a Vaga
Lume criou, em 2011, o Fundo de Apoio Local. Trata-se de uma concorrência de micro-projetos de educação
e cultura a serem desenvolvidos pelas próprias comunidades rurais e/ou Equipes Locais com recursos
financeiros doados diretamente pela Vaga Lume.
Em 2012 a Vaga Lume e o Machado Meyer lançaram a 2ª Edição do Fundo de Apoio Local, com o
objetivo de financiar micro-projetos, em duas rodadas de seleção.
A primeira rodada, durante o segundo semestre de 2012, apoiou dez projetos e foi um sucesso. Já em
2013, a segunda rodada apoiou 24 projetos em 14 municípios – sendo que a maioria dos recursos foi
para a construção de sedes próprias para as bibliotecas, além de projetos para capacitação de mediadores
de leitura, mobilização comunitária e registro e monitoramento das atividades.

Barcelos – AM

Construção da biblioteca comunitária em espaçopróprio na comunidade do Santo Antônio – Rio Negro
Construção da biblioteca comunitária em espaço próprio na comunidade de Tapiira – do Rio Unini

Barreirinhas – MA

Passeio Literário: Mão na Massa e Pé na Estrada

Breves – PA

Capacitar para Mediar

Caracaraí – RR

Monitoramento das Bibliotecas do Município de Caracaraí
Capacitação de Mediadores

Castanhal – PA

Estágio Relâmpago: Leitura Vai à Praça

Chapada dos Guimarães – MT

Mediação Cultural

Cruzeiro do Sul – AC

Formação de Mediadores de Leitura

Guimarães – MA

Reformando um sonho
Construção da biblioteca comunitária Cantinho Iluminado
Nova Luz na Vaga Lume

Oriximiná – PA

Construção da sede da biblioteca comunitária Vaga Lume Assis Siqueira
Ações Culturais

Ouro Preto do Oeste – RO

1º Encontro de Mediadores - Renovando valores

Pacaraima – RR

II Encontro das Bibliotecas Comunitárias na Comunidade Sorocaima II

Ponte Alta do Tocantins – TO

Câmera Fotográfica
Construção da sede própria da biblioteca Cantinho de Luz

Santarém – PA

Vaga Lume Itinerante "Leitura e Ação Cultural"

São Gabriel da Cachoeira – AM

Reformando o Telhado da Biblioteca de Anamuim
Construção da nova sede da biblioteca comunitária Vaga Lume da Comunidade do Bacuri

Tefé – AM

Reforma da biblioteca comunitária Vaga Lume da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Monitoramento das Bibliotecas Comunitárias Vaga Lume no Município de Tefé

“Ficamos radiantes por mais uma vez nosso projeto ter sido contemplado! Sem ele não
teríamos tido a oportunidade de fazer o monitoramento em quatro bibliotecas do nosso
munícipio. As visitas contribuíram para fortalecer as ações que estão sendo realizadas.
Durante o monitoramento, verificamos os empréstimos de livros e analisamos a situação
das comunidades em relação às bibliotecas, nos unimos com alguns mediadores da
comunidade e programamos alguns eventos para o segundo semestre.”
Ana Lúcia Chaves, Representante da Equipe Local de Caracaraí.
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Monitoramento e Avaliação
Com a finalidade de avaliar o impacto de sua atuação na Amazônia Legal brasileira, a Vaga Lume monitora
suas atividades in loco e à distância.

Bibliotecas Comunitárias

O monitoramento presencial ocorre por meio da visita da Equipe Técnica da Vaga Lume aos municípios
para acompanhar o andamento dos trabalhos nas comunidades rurais. Além disso, a Equipe Local, sob a
supervisão da Equipe Técnica, também realiza monitoramentos periódicos às comunidades com biblioteca
Vaga Lume.

A partir de seus instrumentos de monitoramento e avaliação a Vaga Lume constatou que, em 2013, as
atividades de mediação de leitura aconteceram uma vez por mês em 19% das comunidades, de 2 a 5
vezes por mês em 54% delas, e de 6 a 10 vezes por mês em 6% das comunidades. Destaca-se o fato de
que em 21% das comunidades a mediação de leitura acontece mais de 10 vezes por mês. Isso significa
que um quinto das 158 bibliotecas participantes do Programa Expedição realiza, em média, uma atividade
de mediação de leitura a cada três dias!

As expedições realizadas em 2013 tiveram como principais objetivos: fortalecer as Equipes Locais, monitorar
o trabalho nas bibliotecas comunitárias, além de orientar a formação de novos voluntários.

Expedição

Data

Breves e Portel (PA)

16 a 23 de maio

Macapá (AP)

10 a 15 de junho

Campinápolis (MT)

06 a 13 de outubro

19%

21%

6%

54%

Oriximiná (PA)

23 de novembro a 03 de dezembro

As crianças são a maioria nas ações promovidas pela biblioteca Vaga Lume, somando 47% dos frequentadores.
Os adolescentes e jovens juntos somam 21%, os adultos aparecem como 24% do público e os idosos
com apenas 8%.
O monitoramento à distância é feito por meio do contato frequente entre a Equipe Técnica e as Equipes
Locais dos municípios – por telefone, correio, e-mail e mídias sociais.
Há, ainda, instrumentos de avaliação do trabalho, desenvolvidos pela Equipe Técnica da Vaga Lume com a
assessoria do IDECA – Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e de Ação Comunitária. Eles são
preenchidos pelos voluntários que atuam nas bibliotecas comunitárias e sistematizados pela Equipe Local,
que atua no nível municipal. Uma vez sistematizados, são enviados para a Equipe Técnica para avaliação
de impacto social.

8%
24%

47%

11%
10%
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Onde estão as Bibliotecas Vaga Lume?
Após 12 anos de atuação em comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira, é possível notar um número
cada vez maior de bibliotecas com sedes próprias.

Localização das bibliotecas

Ainda sobre as Equipes Locais, geralmente sediadas na zona urbana, 83% delas realizaram visitas de
monitoramento às bibliotecas comunitárias no ano de 2013. Isso demonstra o acompanhamento próximo
do trabalho que vem sendo feito nas comunidades rurais, bem como a existência de bons parceiros locais
que oferecem a logística necessária para tal monitoramento. Note-se, nesse sentido, que 20 das 23 Equipes
Locais atestam ter apoio de parceiros locais para viabilizarem suas ações.

13%

4%

Em 2010 existiam 159 bibliotecas ativas e em 2013, 158.

83%

Equipes Locais
A avaliação realizada em 2013 mostra Equipes Locais fortalecidas, organizadas e atuantes nos municípios.
Todas elas realizaram reuniões ao longo do ano, embora a frequência varie de município para município.
Ressalte-se que 30% das Equipes Locais reúnem-se mensalmente, o que demonstra o alto engajamento
com o trabalho de promoção do acesso ao livro e à leitura.

15%

Os parceiros locais são diversificados: órgãos e entes públicos, como Prefeituras e Secretarias Municipais
de Educação; outras organizações não governamentais que atuam na mesma região; e, ainda, empresas
e comércios locais. Essa variedade de parcerias é incentivada pela Vaga Lume visando à sustentabilidade
local do projeto.

15%

12%

26%
5%

15%

15%
4%

4%
2%

5%
30%
20%
32%
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429

Resultados Acumulados

314

Bibliotecas criadas e em funcionamento

Equipe local capacitada pela Vaga Lume

158
127

Em 2013, 20 representantes dos
municípios foram capacitados no
Encontro de Representantes 2013.

22

31

2006
2002

2008

2010

2013

Livros artesanais produzidos pelas comunidades e arquivados pela Vaga Lume

2013

296

Livros novos de literatura adquiridos e distribuídos pela Vaga Lume
82.728
182
53.964
24

9.864

2002

2008

2013

Em 2013, 1.400 livros novos de literatura foram adquiridos e serão
distribuídos às bibliotecas comunitárias no 1º semestre de 2014.

Mediadores de leitura capacitados pela Vaga Lume

3.302

2005

2009

2013

Expedições de monitoramento da equipe técnica para a Amazônia
151

1.811

75

522

22

Em 2013, 224 mediadores foram capacitados.

2002

2008

2013

2002

2008

2013

Em 2013, quatro expedições
de monitoramento foram realizadas.
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Programa Rede
49

O Programa em 2013

O Programa Rede da Vaga Lume reúne adolescentes e educadores da Amazônia Legal brasileira e da
cidade de São Paulo em uma iniciativa de ‘Educação para o Desenvolvimento Sustentável’ realizada por
meio de um intercâmbio cultural.

Amazonas
Carauari

• Comunidade Roque

Uarini
• Comunidade Sítio Fortaleza

Tefé
• Comunidade Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro

Roraima
Pacaraima

Pará

Castanhal
• Agrovila Cupiúba

• Comunidade Indígena Bananal

• Assentamento João Batista II

• Comunidade Indígena Santa Rosa

Santarém
• Comunidade São Braz

Maranhão
Barreirinhas

A partir do tema “Nós e nosso meio ambiente”, o Programa Rede tem como objetivo contribuir para
ampliação do olhar de adolescentes da cidade de São Paulo e de comunidades da Amazônia Legal para a
complexidade da realidade brasileira, suas diversas culturas e relações com o meio ambiente.
Para tanto, o Programa Rede propõe-se a:
• Promover o intercâmbio cultural entre adolescentes de diferentes contextos socioculturais;
• Sensibilizar os adolescentes para a questão socioambiental;
• Educar os jovens para o desenvolvimento sustentável; e
• Contribuir com os projetos pedagógicos das instituições participantes.

• Comunidade Cantinho

Tocantins

Rondônia

Ouro Preto do Oeste
• Comunidade 22 de Dezembro

Ponte Alta
do Tocantins
• Comunidade
Boa Vista

Mato Grosso

Chapada dos Guimarães
• Comunidade João Carro
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Participantes e grupos de troca

Em 2013 o Programa Rede teve 306 inscritos, sendo 132 de São Paulo, divididos em oito turmas;
e 174 da Amazônia, em 12 turmas. Cada turma tem um educador responsável, totalizando 20 educadores
participantes.

Oficinas

Cada turma do Programa Rede reúne-se semanalmente sob a supervisão do educador para a realização
das oficinas. Nesses encontros, os adolescentes debatem os temas do intercâmbio, realizam pesquisas e
produzem os trabalhos que serão enviados ao seu par de troca.
Em 2013 cada turma realizou 26 oficinas. Seu primeiro ciclo resulta no trabalho “Quem somos?” que
aborda as questões relativas à identidade e à cultura dos participantes e do grupo. Já o segundo ciclo de
oficinas trata do tema “Meio Ambiente” e produz um trabalho sobre o subtema escolhido conjuntamente
pelo par.

Grupos de Troca - Rede 2013
Amazônia

São Paulo

Agrovila Cupiúba, Castanhal (PA)

Escola Alecrim

Comunidade Boa Vista, Ponte Alta do Tocantins (TO)

Escola Santi

Comunidade Bananal, Pacaraima (RR)

Escola Vera Cruz

Comunidade Cantinho, Barreirinhas (MA)

Gotas de Flor com Amor

Comunidade N. Sra do Perpétuo Socorro, Tefé (AM)

Galpão de Cultura (Fundação Tide Setubal)

Comunidade Sítio Fortaleza, Uarini (AM)

Núcleo de Arte e Cultura (Instituto Alana)

Comunidade Roque, Carauari (AM)

Instituto Anchieta Grajaú

Comunidade João Carro, Chapada dos Guimarães (MT)

Projeto Âncora

Amazônia

Amazônia

Comunidade 22 de Dezembro, Ouro Preto do Oeste (RO)

Comunidade São Braz, Santarém (PA)

Assentamento João Batista II, Castanhal (PA)

Comunidade Santa Rosa, Pacaraima (RR)

Os subtemas escolhidos esse ano foram: Lixo, Transporte, Sustentabilidade e Água.

“Os adolescentes ficaram muito felizes com o trabalho enviado. Como podem ver nas fotos, eles estão
entusiasmados em conhecer cada um e cada uma de vocês. Foi realmente um trabalho muito bem
elaborado, amamos! Agora estamos nos preparando para estudarmos sobre o nosso tema, o lixo. Esta
semana o grupo irá fazer uma entrevista em algumas residências, no posto de saúde da comunidade, em
uma casa familiar onde se produz pão para ser vendido na comunidade e também na escola. O objetivo
das visitas é descobrir quanto lixo é produzido e qual o destino que se dá ao mesmo.”
Maria de Lourdes, educadora da Comunidade Cupiúba, Castanhal (PA),
em resposta para a Escola Alecrim (SP).
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Comitês Educacionais
Os Comitês Educacionais são encontros realizados pela Vaga Lume com o objetivo de formar educadores
de São Paulo e da Amazônia na metodologia do Programa Rede, além de orientar e discutir o processo de
desenvolvimento dos trabalhos.

3º Comitê Educacional
6 de agosto, na sede da Vaga Lume em São Paulo
9 educadores
8 instituições

Ao longo de 2013 foram realizados cinco comitês (sendo o quinto durante o 4º Acampamento de
Integração). Desses, dois contaram com a participação dos educadores da Amazônia e dois tiveram uma
programação específica para os adolescentes de São Paulo.

1º Comitê Educacional
18 a 22 de Março, em São Roque (SP)
8 educadores de São Paulo
12 educadores da Amazônia Legal brasileira.

“Foi muito bom ter participado do Programa Rede ... com essa troca de experiência
de estado com estado, conhecendo a cultura de cada um. Por isso, achei muito
enriquecedor para o currículo de cada um dos participantes.” (depoimento anônimo)

4º Comitê Educacional
28 de setembro, na Escola Santi
48 adolescentes
7 educadores

2º Comitê Educacional
8 de junho, na Escola Vera Cruz
10 educadores
70 adolescentes
8 instituições de São Paulo

“Participar do 2º Comitê foi enriquecedor porque em me enriqueci
de conhecimentos e hábitos diferentes dos meus colegas.”
José Willians C. de Queiroz, 14 anos – Gotas de Flor com Amor

“Vejo o comitê como um grupo coeso e determinado a fazer o máximo
para provir os jovens com experiências e conhecimentos cada vez
mais pautado em reflexão e construção coletiva.”
Guilherme Vianna, educador da Escola Alecrim
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Acampamento de Integração
O 4º Acampamento de Integração da Vaga Lume foi realizado no Recanto Suíço, em Cabreúva, no estado
de São Paulo, de 5 a 9 de novembro de 2013. O encontro reuniu 42 adolescentes e 20 educadores da
cidade de São Paulo e de comunidades rurais da Amazônia Legal.

“As pessoas de São Paulo, mesmo sem conhecer a Amazônia, têm preocupação com o nosso rio.
O rio Tietê foi um dia um rio limpo. Comove a gente ver São Paulo,
um dia pode acontecer com a gente.”
Augusto Cordeiro, educador Comunidade Sítio Fortaleza, Uarini.

O Acampamento teve como objetivo proporcionar aos adolescentes e educadores uma vivência presencial
de intercâmbio cultural que possibilitasse autoconhecimento, conhecimento do mundo, e seu engajamento
como agentes de transformação de suas comunidades.
Ao longo dos dias, reunidos em “famílias”, produziram a bandeira, o jornal e o hino do Acampamento, além
de participarem das Conferências do Meio Ambiente, em que cada par de troca teve a oportunidade de
apresentar os trabalhos produzidos ao longo do ano.

“O Acampamento superou as expectativas. Oportunidade de descobrir novas culturas,
aprender coisas novas. Compromisso para a autonomia das pessoas. Família unida.
Esperamos o próximo Acampamento para rever as pessoas.”
Eduardo Nascimento, Escola Santi, representando a Família Amarela.

“Eu não imaginava que a Amazônia Legal era tão grande.”
Cao Bergo, adolescente Escola Alecrim.

“Aqui em São Paulo tem muito carro, lá tem a carência.
Aqui tem poluição e trânsito, lá tem desafios da estrada.”
Apresentação Escola Santi e Comunidade Boa Vista, Ponte Alta do Tocantins.
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Monitoramento e Avaliação

Monitorar e avaliar constantemente os processos e resultados é muito importante para a Vaga Lume,
que busca aprimorar seus Programas de modo a ampliar o impacto na vida de seus participantes diretos
e indiretos.
Em 2013, a Vaga Lume realizou duas avaliações de impacto do Programa Rede: uma ao final do 1º
semestre e outra no encerramento do ciclo anual. Todos os adolescentes, educadores e coordenadores
das turmas de São Paulo e da Amazônia do Programa Rede 2013 participaram das avaliações. Além disso,
também foram feitas avaliações pontuais dos eventos promovidos, como os Comitês Educacionais e o
Acampamento de Integração.

Formação de Educadores
Os Comitês Educacionais são a principal oportunidade de formação dos educadores. No gráfico abaixo,
72% deles avaliam como “ótimo” os comitês realizados em 2013.

No início do ciclo anual do Programa Rede, os educadores recebem uma apostila que serve de guia para o
seu trabalho durante todo o ano. A avaliação que os educadores fazem da apostila é 100% positiva: 50%
avaliam o material como bom e 50% como ótimo.
Além disso, a Equipe Técnica da Vaga Lume apóia de perto as ações dos educadores, tanto por telefone
quanto por e-mail e, em alguns casos, também visitou as instituições para acompanhar as oficinas. Entre os
educadores, 70% avaliaram esse apoio como ‘ótimo’ e 30% como sendo ‘bom’. Nesse sentido, nenhum
dos educadores que respondeu fez uma avaliação negativa do apoio oferecido pela Equipe Técnica da
Vaga Lume.

“Após participar do Programa, aprimorei meus conhecimentos,
que vão servir tanto para minha vida pessoal, como para a profissional.
Aprendi a lidar com pessoas de vários pensamentos diferentes.”
Romara Andrade, educadora da Comunidade Santa Rosa, Pacaraima, RR.

“Participar do Programa é um exercício contínuo de escuta,
de um olhar cuidadoso para o outro e para si.”
Andreia Silva, educadora da Escola Vera Cruz, SP.

14%

Dos dez educadores que responderam a avaliação, cinco afirmaram que observaram mudanças importantes
no comportamento dos adolescentes de sua turma.

14%

“Tornaram-se mais responsáveis e amistosos nas relações do grupo.”
Jarriê Santos, educador do Instituto Alana, SP.

72%

“Houve uma mudança no comportamento deles: ficaram mais extrovertidos e comunicativos.
Conseguem liderar e se comunicar com os outros bem mais facilmente.”
Claudia Pereira, educadora no Gotas de Flor com Amor, SP.
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Adolescentes

Meio Ambiente

Habilidades de Leitura, Escrita e Expressão Oral

Durante todo o ano de 2013 foram realizadas 13 oficinas sobre o tema ‘Meio Ambiente’.

A participação no Programa Rede exige que os adolescentes trabalhem suas habilidades de leitura, escrita e
expressão oral. Ao produzir os trabalhos coletivos, que são enviados ao par de troca, trabalha-se a habilidade
da escrita, embora desenho e outras linguagens também sejam utilizadas.
Quando questionados sobre as principais contribuições do Programa Rede, do total de 167adolescentes
que responderam à avaliação: 50 adolescentes citaram que passaram a escrever melhor, 95 afirmaram que
começaram a falar em público com mais segurança, 143 entenderam mais sobre o meio ambiente e 117
aprenderam a respeitar diferentes culturas.

Quatro dos dez educadores que responderam às avaliações dissertativas afirmaram - tal qual os jovens no
gráfico da página 60 - que a principal mudança notada foi em relação à percepção dos adolescentes sobre
o meio ambiente:
“São alunos mais conscientes de sua responsabilidade, dos cuidados com o meio ambiente.”
Márcia Gasperini, educadora da Escola 22 de Dezembro, Ouro Preto do Oeste, RO.

Diversidade Cultural
Os adolescentes aprendem sobre a sua própria realidade por meio das pesquisas que fazem para produzir
os trabalhos que serão enviados ao seu par de troca – seja em São Paulo ou na Amazônia. No entanto, é a
partir dos trabalhos recebidos que eles passam a perceber sua realidade dentro de um contexto mais amplo.
Quando conhecemos o outro, podemos entender melhor nossa identidade e, também, nossa realidade.
É a partir de nossas semelhanças e diferenças que entendemos quem somos.
Dos adolescentes que responderam às avaliações 114 afirmaram que passaram a conhecer melhor a sua
própria realidade e 117 afirmaram, como visto acima, que aprenderam a respeitar diferentes culturas.
“Pude conhecer melhor as características da Comunidade Boa Vista,
entendo melhor as especificidades locais. Também pude desenvolver um trabalho mais
profundo de produção fora da sala de aula com os alunos e alunas participantes do projeto.”
Lucas Monteiro, educador da Escola Santi, SP.
* Responderam a essa pergunta 167 adolescentes, que podiam escolher quantas alternativas
quisessem dentre as sete oferecidas.

“Descobri que o meu par de troca torce pelo mesmo time que eu.”
Marcos dos Santos, adolescente do município de Santarém, PA.
“Aprendi que a diversidade deles é um pouco diferente da nossa,
e a cultura deles é um pouco igual a nossa.”
Elissa Dantas, adolescente do Gotas de Flor com Amor, SP.
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Resultados Acumulados
61
Instituições participantes

37

10

24

2010

2011

Em 2013, 24 instituições
participaram do Programa Rede.

2012

2013
15

Adolescentes participantes (10 - 14 anos)

Comitês educacionais

1288

10

982
5
740

2

493
Em 2013, 306 adolescentes de São Paulo e
da Amazônia participaram do intercâmbio cultural.

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Em 2013, cinco comitês educacionais foram realizados.
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Trabalhos coletivos produzidos

Educadores formados na metodologia

146

57
106
33

70

12

28

2010
2010

2011

2012

2012

2013

2013
Em 2013, 40 trabalhos coletivos foram produzidos.

Em 2013, 20 educadores foram formados na metodologia do Programa Rede.

2011
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Desenvolvimento Institucional
Assembleia

Parceria com Fundação Dorina Nowill

No dia 25 de junho, a Vaga Lume realizou sua Assembleia Geral Anual para os associados aprovarem os
resultados de 2012 e o plano anual de atividades 2013. Na ocasião, o presidente do Conselho Fiscal, Álvaro
Augusto Vidigal, elogiou o empreendedorismo da diretora presidente Sylvia Guimarães, enquanto Joaquim
Pereira, mencionou a atuação do Conselho Consultivo, do qual é presidente, para apoiar a organização na
diversificação de suas fontes de recursos e no planejamento da captação de recursos com pessoas físicas.

A Vaga Lume estabeleceu, no mês de abril, uma parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos,
instituição que se dedica à inclusão social das pessoas com deficiência visual por meio da produção e
distribuição gratuita de livros braille, falados e digitais acessíveis e do oferecimento de serviços de educação
especial e reabilitação à pessoa com deficiência. A parceria viabilizou a distribuição da Coleção Diferenças
- cinco livros infantis impressos em fonte ampliada, textos em braille e imagens em relevo que possibilitam
o acesso a crianças cegas ou com baixa visão - às 158 bibliotecas comunitárias onde a Vaga Lume atua.

Novos associados foram convidados a fazer parte da Vaga Lume - entre eles Thomas Benes Felsberg,
sócio fundador do escritório de advocacia Felsberg Advogados, e Danilo Santos de Miranda, diretor
regional do SESC São Paulo - com o compromisso de divulgar a organização em seus espaços e
redes, zelar pelos valores e princípios defendidos e, ainda, contribuir com a sua sustentabilidade.
A reunião também contou com a presença de Nathália Torres, da Auditoria BDO, que recomendou a
aprovação das contas.

Assessoria de comunicação W2
Em 2013, a Vaga Lume contou com uma formação feita pela W2 Comunicação e Desenvolvimento em seis
oficinas voltadas ao diálogo e à comunicação. A equipe refletiu sobre padrões mentais, identificou-se com
diferentes estilos de comunicação e discutiu o conceito de comunicação não-violenta e, ainda, exercitou
habilidades para realizar apresentações para públicos de interesses diversos.
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Eventos
Lançamento do livro “Um Brasil Gigante”

Debate sobre Plano Nacional do Livro e Leitura

Em 16 de outubro, a Vaga Lume lançou o seu terceiro livro, intitulado “Um Brasil Gigante”, que retrata o
intercâmbio cultural — entre adolescentes da cidade de São Paulo e de comunidades rurais da Amazônia
Legal — realizado pelo Programa Rede. O lançamento ocorreu no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, e
contou com a participação especial do escritor manauara Milton Hatoum — presidente do Conselho Literário
da Vaga Lume — que entrevistou o médico Drauzio Varella. Entre os 250 presentes no evento, estavam
patrocinadores, parceiros, adolescentes e educadores de vários ciclos do Programa Rede.

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, a presidente da Vaga Lume Sylvia Guimarães e a educadora
Celice Oliveira participaram de um debate promovido conjuntamente pelo Ministério da Educação e pelo
Ministério da Cultura sobre a importância de políticas públicas que incentivem a leitura e democratizem o
acesso ao livro.
O debate foi realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), e apontou para a necessidade de
transformar o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) em lei. Na ocasião, a Vaga Lume e o Instituto Eco
Futuro foram convidados a apresentar suas iniciativas de incentivo à leitura realizadas de modo independente
Brasil afora.

O que te move? – SESC-Bertioga
No dia 5 de março, Sylvia Guimarães fez uma palestra no evento “O que te move”, promovido pelo
SESC Bertioga, em que empreendedores sociais compartilharam suas histórias, suas motivações e
experiências no desenvolvimento de projetos sociais.
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Feira ONG Brasil 2013
A Feira ONG Brasil, realizada pela UBM em São Paulo de 28 a 30 de novembro, é o maior encontro Intersetorial de responsabilidade social da América Latina. Sua 5ª edição reuniu formadores de opinião da
iniciativa privada, da sociedade civil organizada e do poder público. O trabalho da Vaga Lume foi apresentado
no setor educação, em um estande onde o público podia explorar o acervo de literatura da biblioteca
comunitária e conhecer as principais atividades da organização.

Assessoria
Diagnóstico Social de Araquari (SC) para Grupo BMW
A Vaga Lume foi contratada pela BMW do Brasil para realizar um diagnóstico social do município de Araquari,
no estado de Santa Catarina, onde está sendo construída sua primeira fábrica de automóveis no país. O
objetivo foi propor um programa de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) adequado à realidade
social, considerando as demandas locais e as diretrizes estratégicas da empresa, voltadas à educação, ao
meio ambiente e à inclusão social.
Para tanto, a Vaga Lume realizou as seguintes atividades: um mapeamento de organizações locais,
destacando as que poderiam ser parceiras da BMW do Brasil na execução de seu programa de RSC; um
levantamento de demandas locais, tanto do poder público quanto da sociedade civil; e a verificação da
viabilidade de possíveis ações de RSC no município. Para atender ao objetivo geral proposto, foi necessário
estudar outras experiências exitosas de RSC pelo Brasil, além de entender as expectativas e opiniões dos
colaboradores da empresa em Joinville, próximo a Araquari, em Santa Catarina.

Araquari

RSC

Proposta de ação de
responsabilidade social
BMW em Araquari

BMW

do Brasil
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Produção de Conteúdo

Um Brasil Gigante

Páginas do livro Um Brasil Gigante, fruto do intercâmbio entre meninos e meninas
da cidade de São Paulo e de comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira.
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Internacional
GlobalGiving
A Vaga Lume participou de uma campanha internacional de crowdfunding no GlobalGiving.org, uma
plataforma virtual de financiamento coletivo para iniciativas de empreendedores sociais e organizações
não governamentais.

Rede Wifi
Sylvia Guimarães, presidente da Vaga Lume, representou a organização em uma formação para os finalistas
de 2012 do Prêmio Inovação Intercultural, promovido pela Aliança das Civilizações das Nações Unidades
(UNAOC) e Grupo BMW. Realizada entre os dias 22 a 26 de abril no escritório do Grupo BMW em Munique,
na Alemanha, a formação abordou os seguintes temas: avaliação de impacto social, captação de recursos
e comunicação. Na ocasião, Sylvia pode conhecer os dez finalistas do prêmio de 2012. Cada projeto teve a
oportunidade de se apresentar na oficina de oratória (public speaking), o que resultou em um intercâmbio
cultural entre as iniciativas premiadas.

Para fazer parte da plataforma, a Vaga Lume realizou com sucesso o desafio de captar durante o mês de
setembro US$ 5.000 (cinco mil dólares americanos) de 40 doadores diferentes.

Intercâmbio com Harvard

Dada a mobilização de todos os colaboradores, o projeto da Vaga Lume continua aberto para captação com
pessoas físicas e empresas, podendo ser acessado em:
www.globalgiving.org/projects/quality-education-to-24000-amazon-children/.

Em 2013, a Vaga Lume manteve sua parceria com
o Centro David Rockefeller para Estudos LatinoAmericanos da Universidade de Harvard. Entre os
meses de junho e agosto, recebeu Charlene Mortyn,
aluna do curso de Ciências Políticas, que trabalhou
junto com a equipe de desenvolvimento institucional da
Vaga Lume.
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Reconhecimento
Prêmio Empreendedor Social 2013

Medalha Presidente Juscelino Kubitschek

Sylvia Guimarães, presidente da Vaga Lume, foi
uma das quatro finalistas da 9ª edição do Prêmio
Empreendedor Social 2013 - o principal concurso
de empreendedorismo socioambiental da América
Latina, realizado pelo jornal Folha de S.Paulo em
parceria com a Fundação Schwab. Como finalistas,
Sylvia e a Vaga Lume ganharam projeção nacional e
internacional e, ainda, participam da Rede Folha de
Empreendedores Socioambientais que conta com 35
parceiros altamente qualificados.

Instituída pela Lei 11.902, de 5 de setembro de
1995, a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek é
concedida pelo Governo de Minas Gerais e destinase a premiar o mérito cívico de personalidades e
entidades que prestam serviços de excepcional
relevância à sociedade do município de Diamantina,
do estado de Minas Gerais e do Brasil.
Entre os 120 homenageados com a Medalha no ano
de 2013 está Sylvia Guimarães, presidente da Vaga
Lume, que foi indicada por Maria Estela Kubitschek
Lopes, associada honorária da Vaga Lume e filha do
ex-Presidente. A premiação ocorreu no dia 12 de
setembro, data do aniversário de JK, no Seminário
Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, em
Diamantina, local onde o ex-Presidente estudou.

Prêmio Visionaris 2013
A UBS AG, empresa do setor de serviços financeiros
globais, em associação com a organização
internacional Ashoka, concede o Visionaris - Prêmio
UBS ao Empreendedor Social, cujo objetivo é apoiar
o trabalho de empreendedores sociais de destaque.
Para eles, um empreendedor social é uma pessoa
que possui a visão, criatividade e determinação de um
empreendedor de negócios, mas usa essas qualidades
para projetar soluções sistêmicas para atacar problemas
sociais complexos. O Visionaris 2013 teve como tema
‘Profissionalizando o empreendimento social’ e Sylvia
Guimarães, presidente da Vaga Lume, foi uma das
quatro finalistas.

“Como Membro de Honra do Conselho da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, tenho a
alegria de dizer-lhe que indiquei seu nome para ser um dos agraciados do ano de 2013.
Esta Medalha foi instituída pelo Governo de Minas Gerais, aprovada pela Assembleia
Legislativa do Estado e tem o mesmo grau de importância da Medalha de Tiradentes,
instituída pelo Presidente Juscelino Kubitschek enquanto Governador de Minas Gerais.
Espero que sinta o quanto significa para mim a inclusão de seu nome nesta,
que considero a mais nobre condecoração de nosso país.”
Maria Estela Kubitschek, associada honorária da Vaga Lume, para Sylvia Guimarães.
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Recursos
Auditoria

Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em Reais)
Ativo

Passivo e patrimônio social

Circulante

2013

2012

Caixa e bancos

994.900

330.037

Aplicações financeiras

351.633

194.248

Contas a receber

34.097

61.050

Estoques

27.620

-

Impostos a recuperar

1.351

246

Outras contas a receber

8.665

2.844

1.368.267

588.426

Não circulante
Imobilizado

79.130

32.570

79.130

32.570

Circulante

2013

2012

Fornecedores

28.504

38.626

Obrigações trabalhistas

9.449

11.797

Obrigações tributárias

5.145

1.691

43.097

52.114

Não circulante
Exigível a longo prazo

949.722

345.950

Adiantamento de Patrocinadores

949.722

345.950

Patrimônio líquido
Superávits acumulados

Total do ativo

1.447.397

620.995

Total do passivo e
do patrimônio social

454.577

222.930

454.578

222.931

1.447.397

620.995

Demonstrações dos déficits
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (em Reais)
2013

2012

2.380.166

1.502.086

Venda de Produtos

5.549

-

Serviços Prestados

194.935

87.466

Doações em Espécie

95.136

86.408

Doações em Produtos e Serviços

135.071

-

Patrocínios com incentivo fiscal

761.649

Patrocínios sem incentivo fiscal

614.456

Receita das atividades

(1.090.075)
(341.052)

(19.477)

-

689.027

Produtos recebidos de doação
e Serviços Pro-bono

(179.061)

-

639.186

Receitas financeiras

117.454

-

455.917

-

Tributos e contribuições s/vendas

(10.093)

(4.323)

160

-

(3.564)

-

2.366.669

1.497.763

Institucionais e de Comunicação

(1.068.483)
(393.753)

Trabalho Voluntário

Custo da mercadoria vendida

Educacionais
Assessorias

Patrocínios em serviços

Outras receitas

(-) Despesas das atividades

Administração

(=) Superávit/Déficit do exercício

24.943

44.037

(499.191)

(445.153)

(2.135.023)

1.832.243)

231.647

(334.480)

O relatório completo da auditoria e as demonstrações financeiras com suas notas explicativas
estão disponíveis no site da Vaga Lume na seção Transparência.
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Demonstrações Financeiras
Receitas por natureza

Despesas

Receitas por fonte
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Quem Somos
Associados

Associados honorários
Cleo Regina Santos de Miranda

Tefé (AM)

Chapada dos Guimarães (MT)

Portel (PA)

Pacaraima (RR)

Joaquim Pereira | Presidente

Dijaik Nery de Sousa

Dalva Santos de Oliveira

Ana Luzia Pereira Pantoja

Joelma de Oliveira Ambrósio

Claudia Vidigal

Cruzeiro do Sul (AC)

Luiz de Oliveira Aureliano

Dilsomar Pereira

Maria Avany da Silva Lima

Ana Maria do Nascimento

Marco Nilsonette Lopes

Belém (PA)

Elóy Moraes

Marilene Pimentel de Souza

Sandro Motta dos Santos

Ana Maria Cabral da Gama

Joelma Nogueira

Roseli Almeida Paiva

Conselho Consultivo

EdmirPerroti

Voluntários Amazônia

Danilo Santos de Miranda

Mirza Laranja

Armédio Carneiro Katukina

Evandro Guimarães

Sharon Hess

Evilásio Silva Filho

Janaina Alves

Madalena Moreira

Silvano da Silva Marcolino

Joaquim Pereira

Silvia Naccache

José da Silva Araújo

Uarini (AM)

Patrícia Gomes de Lima

Márcia Moraes

Valcirene da Silva Peres

Maria Estela Kubitschek

Simone Fonseca

Josir da Costa Maia

Aldeci Lima

Tássia Alves Pacheco

Maria Aunicinha Ferreira

Venildo Franco de Souza

Maria Lucia Feslberg

Ruth Lanna

Maria da Conceição Silva

Augusto Santos Cordeiro

Sandro Moreira

Zacarias Fernando de Souza Loiola

Milton Hatoum

Zeuner Fraissat

Nivaldo Rodrigues Katukina

Lucas de Souza

Thomas Benes Felsberg

Ieda Maria Dias da Silva

Santarém (PA)

Dádivan Maria Martins do Carmo

Barcelos (AM)

Adenor de Souza

Jeovandro Serrão

Albenilda Costa da Silva

Joice Layce Almeida Tavares

Alcimara Pinheiro Albertino

Ana Auxiliadora dos Santos

Jesus de Nazaré Leite Vieira

Daniely Nascimento das Chagas

Noé Rodrigues Bezerra

Carlos Alberto da Silva

Aurilene Tertuliano da Silva

Rosivaldo Soares Rodrigues

Elza Maria Pereira da Silva

Maria de Jesus Rocha Moreira

Carlos de Almeida Filho

Márcio Roberto Pereira

Valdeni Mercês Gama

Giselle Emanuela Fonseca Vidal

Rosimeire Carvalho da Silva

Desenvolvimento

Domingos da Trindade

Rael Marinho Ferreira

Vilma Pereira Souza

Joelma Amorim Viana

Institucional

Edna Elfrazio de Almeida

Vânia Mary Viegas Souto

Diretoria

Associadas fundadoras
Equipe por áreas

Maria Teresa Meinberg
Sylvia Guimarães
Associados contribuintes
Álvaro Augusto Vidigal

Ponte Alta do Tocantins (TO)

Macapá (AP)

Sylvia Guimarães | Presidente
Laís Fleury Rego Monteiro

Waldir Alves

Afonso Brito da Cruz

Petronio Rosa da Silva

Ruth Lanna

Breves (PA)

Ana Helena Oliveira
Eduardo Ferreira

Lucineia do Nascimento Ribeiro

Barreirinhas (MA)

Ângela Maria Cabral da Gama

Marcia Elaine Queiroz de Sousa
Natalice Bentes Mota

Edneide José Pimenta
Ednir Carvalho dos Santos

Marciano Pedroso Duarte
Castanhal (PA)

Anna Dietzsch

Laura Davis Mattar

Israel Livramento Brazão

Cleonicy Martins de Sena Conceição

Danielly Ladislau Santos Pereira

Beatriz Meyer

Marina de Castro Rodrigues

Ivoneide Ferreira Chaves

Israel Silva Diniz

Eronilde Benedita Neres Cavalcante

Rosany Patrícia Ferreira Pereira

Jeanne Ugarti e Silva

Letícia Santos Canavieira

Fernando Feitosa Rodrigues

Samuel Souza Salgado

Caio Dalla Vecchia
Cecília Galvani

Educação

Lia Bastos Pereira

Rafaelle Luíza Rocha Roza Menezes

Jacirene Araújo Lacerda

Charles Holland

Celice Oliveira

Luzia Braga Pereira de Melo

Raimunda Nonata Oliveira Diniz

José Antonio Damasceno da Silva

Soure (PA)

Claudia Vidigal

Laís Taraia

Maria Christina

Vanessa Marcelle de Sena Conceição

Maria Deolinda Ferreira dos Santos

Edina Iolanda Correa

Silmara Carolino de Jesus

Edna Maria Vasconcelos

Silvia Emanuelli Santos Almeida

Isabel Cristina Nascimento

Clóvis Panzarini Filho

Luisa Setton

Edmir Perroti

Márcia Licá

Eleonora Rangel Nacif

Marília Fróis

Elizabeth Guimarães

Renata Ventura

Guilherme Nascimento

Marilene Lúcio Pinheiro
Mirley da Rocha Moreira

Guimarães (MA)

Maria Graciete Fernandes

Alessandra Martins Trindade
Carauari (AM)

Cláudia Isabel Santos Avelar

Oriximiná (PA)

Antônia Lacerda da Silva

Rejane Costa Ferreira

Adilcélia Lúcia da Silva Ferreira

Rosilda Maria Angelim

Gustavo Scheibe

Administrativo

Mauro Fiesca De Araújo

Merilene de Jesus Goulart Gomes

Elielma de Jesus Pires

Ouro Preto do Oeste (RO)

Leandro Farina

Cristiana Leão

Melque Paulino da Costa

Nadson de Jesus Ferreira Dias

Elzanira Gonçalves Santos

Claudio Martins da Silva

Maria Stella Mercadante

Daniela Weiers

Raimundo Alton da Silva

Verônica de Jesus Barbosa Azevedo

Inêz Soares da Silva

Diolinda Maria Dias

Klícia Oliveira Lopes

Eldino Batista Nogueira de Moura

Mirinzal (MA)

Maria Arlene Pereira Nogueira

Márcia Gasperini

São Gabriel da Cachoeira (AM)

Jane Araújo Pereira

Maria Célia da Conceição Carvalho

Maria Francisca Lopes Barreto Del Piero
Marlene Rocha de Jesus Silva

Mirza Laranja
Monica Guimarães
Murilo Gabriel

Janiele Pereira

Suziane Barros Mota

Paulo Rocha
Severina Maria Soares

Ane Keila Firmo Alves

Jocienne Silva Gomes

Maria Daiana Figueiredo da Silva

Paula Faria Cury

Intercambista

Florêncio Cordeiro da Silva

Sandra Nazaré Fonseca Pereira

Maria Elci de jesus Souza

Sharon Hess

Charlene Mortyn

Josimar Barreto da Silva

Otavio Mercadante

Simone Fonseca
Silvia Naccache
Zeuner Fraissat
Conselho Fiscal

Voluntária São Paulo
Gabriella Sanchez

Maria Gualberto Barreto

Caracaraí (RR)

Jovino Urquisa

Campinápolis (MT)

Maria Laise Picanço Siqueira

Ana Lúcia Rodrigues da Silva Chaves

Margarida Almeida Brasil

Alda Tertuliano Alves

Maria Rosene Mourão da Silva

Domingos Sávio Rapozo Pinheiro

Margarida Jacqueline Pedrosa

Ana Paula Lorini Mattos

Raimunda Rego Magalhães

Edenilson Rosa

Maria Suely Ambrosio

Ciro José Sahairo

Simone Pimenta Picanço

Francinaira da Silva Pinheiro

Cleidia Aparecida de Souza

Valdenilson da Rocha Canuto

José Nilson Ferreira dos Santos

Teodoro Brito

Álvaro Augusto Vidigal | Presidente

Elizangela Ferreira Oliveira

Marinho Soares da Silva

Charles Holland

EdrianaBernardina Santos

Rozenilda Soares da Silva

Clóvis Panzarini Filho

Lindomar Tsirobo

Murilo Gabriel

Nataly Santos Vilela
Neury Ferreira da Cruz
Magnete de Jesus Costa
Sara Ribeiro Ferreira
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Agradecimentos
Agradecimentos do Programa Expedição
Agradecimentos Especiais

Mônica Fonseca Guimarães
Mozart B. de A. Neto

Aiton Pinto da Cruz

RC Chaves Contabilidade (Caracaraí)

Antonia Silva Dias

Santana Material de construção (Chapada dos Guimarães)

Aline Rodrigues

Rafael Scheibe

Antonilda Silva Dias

Secretária Estadual de Educação de Cruzeiro do Sul

Alvaro Razuki

Simone Azevedo Fonseca

Antonio Carvalho

Secretaria Municipal de Educação de Barcelos

Bernardo Carvalho

Thais Guimarães

Antonio Francisco da Silva (Sr Piauí)

Secretaria Municipal de Educação de Barreirinhas

Carolina Farias

Cilas José Roberto e Esposa

Secretaria Municipal de Educação de Breves

Denise Granados

Jaques Testoni

Secretaria Municipal de Educação de Campinápolis

Drauzio Varella

José Rodrigues

Secretaria Municipal de Educação de Carauari

Erasto Almeida

Adriana Moraes Leite Vieira

José de Souza Neves

Secretaria Municipal de Educação de Castanhal

Fabiano Maciel

Bea Oudshoorn Canto

Karina Correa Zelarayan

Secretaria Municipal de Educação da Chapada dos Guimarães

Felipe Estéfano

Charles Barnsley Holland

Rafaelle Luiza Menezes

Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul

Fernandes Souza

Ciro Biderman

Rondonelly Sarraf

Secretaria Municipal de Educação de Guimarães

Josie Jardim

Cristina MeilinYeh

Sandro Melo

Secretaria Municipal de Educação de Juruti

Luis Grottera

Eirik Edland

Soraya Batista de Souza

Secretaria Municipal de Educação de Macapá

Luisa Moraes

Felipe Gregório

Vanessa Marcelle Sena Conceição

Secretaria Municipal de Educação de Mirinzal

Luiz Bouabci

Georgiana Gomes Ribeiro Goncalves

Vereador Cidú

Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná

Milton Hatoum

Ivette Riskallah

Vereador Elodoaldo

Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto do Oeste

Natasha Rawdon-Rego

Letícia Gutman

Verador Emerson Câmara

Secretaria Municipal de Educação de Ponte Alta do Tocantins

Tatiana Alves

Marcelo Rodrigues Estraviz

Secretaria Municipal de Educação de Portel

Thomas Alves Almeida

Maria Angela Kalil Rizkallah

Associação de Filhos e Amigos do Paraná de Dona Rosa (Santarém)

Secretaria Municipal de Educação de Santarém

William Dickson

Maria Virgínia Delamanha

Associação de Moradores Cohab (Chapada dos Guimarães)

Secretaria Municipal de Educação de Tefé

Câmara Municipal de Vereadores (Chapada dos Guimarães)

Secretaria da Mulher de Barreirinhas

Amazônia Viva

Rachel TamerLotaif

CELEMA (Barreirinhas)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul

Capim Santo

Rosemary Maluf Zarif

Colonia dos Pescadores (Barreirinhas)

Supermercado Bom Preço (Chapada dos Guimarães)

Central Geral do Dízimo do Pró-Vida

Comércio Davi (Barreirinhas)

TV Nazaré (Outo Preto do Oeste)

Companhia das Letras

Eletrolar (Breves)

Unid. Int. Municipal Manoel Martins da Silva (Guimarães)

Edelman Significa

Patricia Justo

Gês Variedades (Barreirinhas)

Moody’s

Grupo Comunitário do Quilombo Damásio (Guimarães)

Museu da Casa Brasileira

Loja Márcia Nemer (Breves)

Agradecimentos do Programa Rede

Loja Shopping 10 (Barreirinhas)

Contribuintes pontuais

59 contribuintes via GlobalGiving
Contribuintes via Lei Rouanet

Nowmastê

Antonio Luiz da Cunha Seabra

P&B Comunicação

Fernando Marcos Teixeira Coelho Saraiva
Guilherme Peirão Leal

Lojas Vitória (Barreirinhas)

Escola Alecrim

Malharia Diniz (Breves)

Escola Santi

Marajó Informática (Breves)

Escola Vera Cruz

Marajó Tecidos (Breves)

Galpão de Cultura – Fundação Tide Setúbal

Mineração Rio do Norte (Oriximiná)

Instituto Alana

Montelo Construções (Barreirinhas)

Instituto Anchieta Grajaú

Ahmed H. E. Zoghbi

Moradores da Cohab (Chapada dos Guimarães)

Programa Gotas de Flor com Amor

Barbara Lanhoso de Mattos

M.S. Construção (Breves)

Projeto Âncora

Beatriz Esteves

Pessoas Físicas

Helio Mattar
Paulo Joel Bruno

Contribuintes recorrentes

Papelaria Ouro Preto

Cláudia de Freitas Vidigal

Posto Sebite (Barreirinhas)

Diego Viola Marty

Prefeitura Municipal de Barcelos

Elias Vitor da Silva

Prefeitura Municipal de Breves

Gustavo Scheibe

Prefeitura Municipal de Oriximiná

Irina Colussi Cypel Grottera

Prefeitura Municipal de Portel

Leandro Farina dos Santos

Valner dos Santos Barcelos

Prefeitura Municipal de Soure
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Parceiros 2013
Programas Rede e Expedição

Mantenedora Sênior

Programa Expedição
Patrocínio Regional

Apoio
Patrocinadora Regional da Vaga Lume

Apoio Local
Transportadora Oficial

Apoio Institucional

Hospedagem site

Formação

Prefeitura de Barreirinhas | Prefeitura de Campinápolis | Prefeitura de Carauari | Prefeitura de Castanhal
Prefeitura de Chapada dos Guimarães | Prefeitura de Macapá | Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins
Prefeitura de Ouro Preto do Oeste | Prefeitura de Santarém | Prefeitura de Tefé | Prefeitura de Uarini | Secretaria Estadual de Pacaraima

Programa Rede
Articulação

Patrocínio Regional

Nacional

Apoio
Internacional
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