Nota de Esclarecimento sobre a Campanha Saúde Mapiá

O Instituto Socioambiental de Viçosa (ISAVIÇOSA) é uma organização civil sem fins lucrativos, criada em 2007, que
trabalha em ações e projetos sociais e ambientais, formada por profissionais de diferentes áreas. Ao longo de seus
13 anos de atuação, vem desenvolvendo e apoiando iniciativas na região de Viçosa, Minas Gerais, e no Amazonas,
em especial na Floresta Nacional do Purus. Os projetos desenvolvidos nesta região se iniciaram com o apoio à gestão
socioambiental participativa da Floresta Nacional do Purus (contribuições ao desenvolvimento do Plano de Manejo
da FLONA do Purus), e trabalhos na área de Engenharia Florestal (elaboração do Plano de Manejo Florestal
Sustentável Comunitário da Vila Céu do Mapiá), sempre em parceria com a Universidade Federal de Viçosa. De 2010
em diante, foram desenvolvidas também ações nas áreas de comunicação comunitária e educação sustentável
(principalmente através dos projetos “Ecos da Floresta” – 2010/2013, “AmaGaia – Educação para o Desenvolvimento
de Ecovilas” - 2013, e “Escolas Sustentáveis” – 2014/15). Todas estas iniciativas foram realizadas a partir de
demandas locais comunitárias, e em alinhamento com a Associação de Moradores da Vila Céu do Mapiá – AMVCM, e
com o GTI – Grupo de Trabalho Interinstitucional da Vila Céu do Mapiá. Desde 2017, o ISAVIÇOSA trabalha no apoio
técnico ao Programa AmaGaia, na Vila Céu do Mapiá (para mais informações, acesse:
http://www.santodaime.org/site/a-comunidade/projetos/amagaia), em parceria com a AMVCM, a ICEFLU e o
IDARIS, e mais recentemente, com o Instituto Nova Era.
Devido à urgência e gravidade da situação mundial em relação à pandemia de COVID-19, com o aumento expressivo
de casos nas cidades mais próximas à Vila Céu do Mapiá, como Boca do Acre e Rio Branco, a Gestoria de Saúde da
AMVCM, em parceria com o ISAVIÇOSA e outras organizações, mobilizou uma campanha para arrecadação de
recursos visando suprir necessidades de proteção da comunidade e de restruturação do setor de saúde da Vila - a
Campanha Saúde Mapiá.
As frentes de ação da campanha foram definidas seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, bem como
recomendações de médicos e outros profissionais de saúde, amigos da comunidade (para mais informações, acesse:
www.saude.vilaceudomapia.org.br)
Na organização da campanha, o ISAVIÇOSA ficou responsável pela estratégia de comunicação, disponibilizou uma
conta bancária para recebimento de recursos – uma vez que as instituições locais, no momento, não estão aptas a
receber remessas financeiras do exterior – e está executando parte do recurso, através da efetivação de compras e
organização de logística de transporte para a entrega de materiais e equipamentos na Vila, definidos pela Gestoria
de Saúde da AMVCM; o restante do recurso arrecadado está sendo repassado integralmente para a gestão da
AMVCM.
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A campanha foi lançada em 7 de maio de 2020, com a meta de captar R$ 180 mil para as quatro frentes de ação:
Proteção e Fiscalização Sanitária, Estruturação do Centro de Saúde da Vila, Estruturação da Santa Casa de Cura
Padrinho Manoel Corrente, e Assistência Social. Até o dia 20 de julho passado, a campanha arrecadou um total de R$
143.558,71, graças à contribuição de 203 doadores. Prestações de contas parciais resumidas foram divulgadas
através das redes sociais, em 12 de junho e 19 de junho do corrente ano.
Até o momento, foram executados R$ 124.993,70. O prazo estabelecido para encerramento da campanha é o dia 7
de agosto de 2020. Espera-se, até lá, captar mais R$ 36.441,29, para atingir a meta total e avançar na restruturação
do setor de saúde da Vila Céu do Mapiá.
Prezando sempre pela transparência, idoneidade e respeito no relacionamento com os doadores (parte de nossa
cultura institucional), o ISAVIÇOSA vem informando periodicamente, através das redes sociais, o destino do recurso
captado (itens adquiridos e ações realizadas), o saldo atual, e as próximas demandas da campanha. Seguindo as
recomendações de boas práticas na área da contabilidade, e conforme procedimentos de praxe em nossa instituição,
todas as notas fiscais e recibos relativos aos gastos da campanha encontram-se organizados e disponíveis para
consulta, a quem possa interessar.
Em anexo, segue uma descrição geral dos gastos em cada frente de ação proposta pela Campanha Saúde Mapiá.

Viçosa, 21 de julho de 2020
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