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Relatório de Transparência – abril e maio de 2020 
  

 
Diante da necessidade de enfrentamento dos impactos sócio-

econômicos da pandemia de Covid-19, a sociedade civil de Alto Paraíso de Goiás 
se mobilizou e lançou, no dia 21 de março de 2020, a Chapada Solidária, uma 
rede de entidades cuja missão é unir a sociedade civil organizada da Chapada 
dos Veadeiros para atuar em políticas públicas, ações emergenciais de inclusão 
social e direitos humanos.  

 
No intuito de dar total transparência à campanha de arrecadação e 

distribuição de cestas básicas, a Chapada Solidária compartilha a seguir os 
resultados das ações de mitigação de impactos da pandemia realizadas durante 
os meses de abril e maio em alguns municípios da região. 
 

Entre os dias 31 de março e 10 de abril, a Chapada Solidária entregou 
100 cestas básicas incluindo produtos de limpeza e de higiene pessoal para 
famílias de Alto Paraíso. Esta primeira ação foi possível graças à doação da Rede 
Contra o Fogo, dando continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito por 
uma ação comunitária local conhecida como Cesta Solidária. Além da segurança 
alimentar da comunidade, a cesta solidária caracteriza-se por apoiar a 
economia local incluindo itens dos produtores agroecológicos da região.  
 

O cadastramento e a filtragem das pessoas em situação de vulnera-
bilidade beneficiadas são feitos pelo CRAS (Centro de Referência da Ass. Social) 
para garantir uma correta distribuição e o atendimento de quem mais precisa.  
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Os demais trabalhos de logística, articulação, organização, transporte, 

montagem, distribuição, comunicação, gestão financeira e coordenação são 
feitos por uma extensa rede de pessoas voluntárias e parceiras da Chapada 
Solidária. Todas as atividades são realizadas de forma voluntária e sem 
remuneração. 
  

 No dia 15 de abril foi feito o lançamento da campanha de arrecadação 
online, cuja primeira meta, de R$ 44.000,00, foi alcançada em apenas quatro 
dias. Esta primeira meta teve por objetivo levar cestas solidárias a 350 
famílias do entorno de Alto Paraíso de Goiás. No entanto, o aumento da 
demanda é contínuo conforme se estende a pandemia, assim, a Chapada 
Solidária ampliou a meta de arrecadação da campanha online para 
continuar a atender as famílias em maior estado de vulnerabilidade. A meta 
atual, de arrecadar R$ 152.000,00, visa estender o benefício a mais 850 
famílias de vários municípios do entorno e fecha este segundo mês de ação 
com mais de 73% da meta atingida (R$ 111.260,23).  

 
Paralelamente à campanha de arrecadação online, a Chapada Solidária 

conseguiu o apoio da Fundação Banco do Brasil, através da Asjor, para a 
distribuição de 800 cestas em Alto Paraíso e entorno. No dia 23 de abril foram 
compradas, transportadas e armazenadas 17 toneladas de alimentos não-
perecíveis, e mais 7,6 toneladas de produtos agroecológicos, contendo 
verduras, legumes e frutas. Toda esta ação, cuja prestação de contas detalhada 
foi feita pela Asjor, foi possível através da verba da Fundação Banco do Brasil. 
Entre os dias 24 e 25 de abril foram montadas 800 cestas solidárias com um 
voluntariado de mais de 30 pessoas. Como esta ação tinha um prazo de apenas 
15 dias para ser executada, foi feita uma força tarefa para distribuir entre os 
dias 27 de abril e 9 de maio 800 cestas solidárias em 5 municípios da Chapada: 
440 em Alto Paraíso (das quais 220 na área urbana, 50 na área rural, 150 no 
distrito de São Jorge e 20 para guias da Servitur) e as demais 360 foram 
distribuídas nos seguintes municípios: 230 em Colinas, 50 em Nova Roma, 50 
em Teresina e 30 no território quilombola do Vão das Almas. 
 

No dia 7 de maio foram compradas, já com a verba arrecadada pela 
campanha online, mais de 8,5 toneladas de alimentos. O transporte e 
armazenamento contou com o apoio do corpo de bombeiros e 9 voluntários. 
No dia 8 de maio foram montadas 400 cestas por 16 pessoas voluntariando.  
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A partir do dia 12 de maio foram distribuídas 100 cestas por semana 

completando 400 cestas até o final do mês. Três municípios foram atendidos 
nesta ação: 345 cestas foram distribuídas em Alto Paraíso, 5 em São João da 
Aliança e 50 cestas em Monte Alegre.  

 
O valor arrecadado até o dia 31 de maio de 2020, através da campanha 

de arrecadação online, foi de R$ 111.260,23 em 740 doações feitas tanto por 
pessoas físicas quanto jurídicas. Além das doações pelo site da campanha, 
outras fontes de doação somaram um total arrecadado de R$ 203.978,86. 
Com este valor total, foram adquiridas até o momento 1.300 cestas solidárias 
utilizando R$ 141.914,34. Neste momento, a Chapada Solidária tem um saldo 
de R$ 62.064,52 em conta. Com este recurso disponível há a possibilidade de 
aquisição e distribuição de aproximadamente 460 cestas solidárias.  

 
 

Doação (pessoas físicas e jurídicas) 
Campanha de arrecadação online R$ 111.260,23 
Depósito em conta R$ 3.042,20 
Rede Contra o Fogo R$ 7.465,79 
Fundação Banco do Brasil R$ 82.210,64 
TOTAL R$ 203.978,86 

 
 

Gastos 
Origem/ação Valor gasto no de cestas média /cesta 
Rede Contra o Fogo R$ 7.465,79 100 R$ 74,65 
Fundação Banco do Brasil R$ 82.210,64 800 R$ 102,82 
Doações R$ 52.237,91 400 R$ 130,60 
TOTAL R$ 141.914,34 1.300 R$ 109,16 

 

 

Gastos por produtos doados 
Produto no cestas produto/cesta valor 
Não-perecíveis 1.300 R$ 63,94 R$ 83.119,84 
Agroecológicos 1.200 R$ 41,82 R$ 50.190 
Embalagens, adesivos etc 1.300 R$ 3,18 R$ 4.142,93 
Taxas bancárias 1.300 R$ 2,82 R$ 3.659,47 
TOTAL   R$ 141.112,24 
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 A Chapada Solidária é coordenada por 10 instituições: o Instituto 
Caminho do Meio Alto Paraíso (ICMAP), a Rede Contra o Fogo (RCF), a Associação 
de Amigos do Parque da Chapada dos Veadeiros (AVE), a Associação 
Comunitária da Vila de São Jorge (Asjor), a Rede de Integração Verde (RIV), a 
Associação de Guias e Prestadores de Serviço em Ecoturismo (SERVITUR 
Ecoturismo), a Associação Veadeiros, o Instituto Ideal, o Instituto Biorregional do 
Cerrado (IBC) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). Além dessas organizações, a rede conta com o apoio de diversos 
outras entidades parceiras e colaboradores voluntários, além da Secretaria 
Municipal da Rede de Proteção Social da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso. 
 
 Até agora, o sucesso da iniciativa Chapada Solidária tem revelado a 
capacidade de protagonismo da sociedade civil e o seu potencial para 
contribuir com a superação de limitações do poder público. O sofrimento das 
famílias impactadas pela crise do coronavírus gerou uma forte corrente de 
solidariedade que tem unido as pessoas e estimulado um intenso e gratificante 
engajamento comunitário. 
 
  A Chapada Solidária agradece a todas e todos que doam seu tempo, 
seus talentos, sua força e motivação altruísta trabalhando voluntariamente 
para que tudo isso seja possível. Com a mesma intensidade e alegria, agradece 
a todas as pessoas, empresas e instituições que se sensibilizaram com a ação e 
doaram recursos financeiros para a compra de alimentos e produtos de limpeza 
e proteção. Gratidão a todas e todos que colocam seus corações para 
fortalecer uma ação popular e coletiva que, em última instância, visa 
combater as profundas desigualdades do nosso país, ainda mais evidentes 
neste momento de pandemia. 
 
 Junt@s podemos bem mais! Se você ainda não participa, por favor 
receba o convite para somar nesta corrente de solidariedade. Toda 
contribuição é bem-vinda, seja ela em forma de doação, de compartilhamento 
da campanha ou de participação ativa em alguma das frentes de trabalho 
voluntário.  
 
 

Doe, Compartilhe, Participe: chapadasolidaria.org 
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Montagem das cestas – voluntariado 
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Cesta solidária – Produtos não-perecíveis 
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Cesta solidária - Produtos agroecológicos 
 

.    
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Entrega das cestas 
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
Tabela completa dos gastos e compras (NFs): 
https://drive.google.com/open?id=1zKu5I5tL1CRZfbn5WDlFChKSrYjng6oM 
 
 
 
Vídeos das ações disponíveis em: 
https://drive.google.com/open?id=1xcPIcDq17FQiGN5trFcy8GmuLuAJ7bht 
 
	


