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Palavra da presidente
Em janeiro de 2020 peguei um avião para São Luís, depois de muitos anos sem

anunciada o colapso da saúde na Amazônia. Pelo whatsapp acompanhamos o luto

visitar o Maranhão. Acompanhada de um brilhante grupo formado por adolescentes

de muitos voluntários. Como se não bastasse, rapidamente vimos os índices de

e octogenários, atravessamos a balsa rumo a Mirinzal para receber um presente em

desmatamento escalarem na região.

forma de inauguração de biblioteca. Nas palavras das adolescentes, integrantes do
Conselho Jovem:

Resistimos. Mergulhamos de cabeça na ajuda humanitária. Os voluntários da Amazônia
entregaram com cada máscara um punhado de afeto.

“ Fazer uma viagem para expedição Vaga Lume. Isso sempre tinha sido um sonho, desde o sexto
ano...” - Ana Clara				

Migramos nossos programas para novos formatos. Passamos a formar mediadores
on-line. Usamos as redes para manter viva nossa rede.

“ Os conceitos de luta, resistência e senso de comunidade foram ressignificados para mim.” - Dora
“Esse deveria ser nosso normal, aproveitando cada segundo, cada momento, cada história, tudo
ao nosso redor.” - Gabi
A viagem aos quilombos Frechal, Bom Viver e Graça de Deus nos deu energia

De onde vem a força para continuar o sonho? Talvez dos livros, que chegaram por
fim à mão de cada leitor das bibliotecas Vaga Lume.
Neste relatório você poderá conhecer de quanto sonho, resistência e histórias é feita
a Vaga Lume.

naquele início de 2020. O que veio em seguida é história.
Tão presente na literatura universal, o fim do mundo ganhou a realidade. Ao menos o
fim do mundo-tal-como-o-conhecíamos. Sentada em frente à TV, assisti horrorizada
à chegada da pandemia no Norte. Para quem já viajou pela região, foi uma tragédia
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Sylvia Guimarães
Presidente

•

7

•

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

VAGA LUME

2020: o ano em que
reaprendemos a andar
Não há dúvida, em lugar nenhum do mundo, que 2020 foi um ano inesquecível. Boa parte
disso se deveu a uma palavra que, até então, estava fora do vocabulário do dia a dia da grande
maioria das pessoas: a pandemia. Ela veio em pleno carnaval, para escancarar as tantas
lacunas que, infelizmente, ainda moldam o território brasileiro. As crises desencadeadas
ou aprofundadas pela chegada da COVID-19 ao Brasil inundaram os noticiários, bem como
informações sobre movimentações de organizações, coletivos e grupos da sociedade civil
em prol de ações humanitárias e de apoio, principalmente em um contexto no qual máscaras
viraram parte imprescindível do cotidiano e o luto um processo mais coletivo do que nunca.
Um cenário tão desafiador não apenas instigou novas reflexões e esforços, como também
requereu adaptações e um olhar interno profundo para onde e como queremos chegar como
sociedade. E é por isso que, ao afirmar que 2020 vai entrar pra história, não devemos nos
deixar esquecer do tamanho e da quantidade de coletividades que ele foi capaz de mobilizar.
Em meio a tudo isso, a Vaga Lume teve que se adaptar a este novo cenário e, ainda, também
se reinventar para atender às reais necessidades das comunidades, colocando à prova a
resistência da sua rede de colaboradores e voluntários. Mesmo com as escolas e bibliotecas
comunitárias fechadas, foi possível conciliar ações emergenciais de apoio para a proteção
das comunidades amazônicas contra a disseminação desenfreada do vírus, e esforços para
garantir que, mesmo dentro desta nova realidade, novos mecanismos de incentivo à leitura
chegassem até as comunidades. O resultado veio com um novo nível de fortalecimento,
solidariedade e união e, de modo mais incrível ainda, cada um na sua casa com acesso às
atividades que a Vaga Lume disponibilizou e vamos compartilhar nas próximas páginas. Aliás,
se tem algo que se provou mais indispensável do que nunca, além do acalanto despertado
pelos livros em meio a tempos de distanciamento social, foi a importância da aplicação dos
nossos princípios em cada uma das ações realizadas, pois trabalhamos a compreensão e a
escuta para construir soluções junto à nossa rede para possibilitar transformações em suas
diversas realidades - sempre por meio de diálogos verdadeiros.
Nesse relatório, contamos um pouco sobre cada um dos desafios enfrentados, dos
aprendizados, e das conquistas da Vaga Lume ao longo deste ano tão complexo. Mas já
é possível adiantar uma coisa: o altíssimo nível de engajamento por parte da equipe de
funcionários em São Paulo e Belém, e dos voluntários espalhados por toda a Amazônia,
conciliou a urgência do momento com a continuidade do trabalho com a leitura de tal
forma, que apenas uma rede extremamente estruturada, autônoma e articulada poderia
fazer. E testemunhar o poder de ação dessa rede de vaga-lumes nos guia para um futuro de
esperança, onde se abraçar seja possível mais uma vez.
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CAMINHOS
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Nossa estratégia
para 2020
Os desafios de 2020 não só nos obrigaram a reestruturar a primeira etapa do nosso
Plano Vaga Lume 2030, mas também se converteram em uma oportunidade de
aprimorar a organização interna da Vaga Lume através de duas frentes principais: o

Jornada da Comunidade

fortalecimento da estrutura na ponta, por meio do escritório regional de Belém; e o
aprofundamento da Jornada da Biblioteca, o plano de engajamento das comunidades
que contempla os diferentes níveis e as particularidades dos trabalhos desenvolvidos
em
biblioteca.
A Jornada
ser identificada
por cinco
principais fases, e o
Paracada
alcançar
engajamento
plenopode
das bibliotecas
foi estruturada
a Jornada
mecanismo
de monitoramento
do engajamento
das comunidades
nas bibliotecas
da Comunidade,
a fim de obter equilíbrio
entre a dedicaçãoda
Vaga Lume
ocorre
em funçãodado
fortalecimento de cada etapa da metodologia. Vale frisar
e o envolvimento
comunidade.
que
a Jornada
temdopor
objetivo
instituir
umaaorientação
sobre
Na primeira
etapa
plano,
queremos
garantir
coerência nageral
Jornada
da os trabalhos

desenvolvidos
nas bibliotecas
adequando,
e
Comunidade, maximizando
assime oseimpacto
gerado, portanto,
de acordo às
comparticularidades
níveis

de investimento
recebido em
valorizando
a diversidade
de cada
cadabiblioteca.
comunidade.

Em relação à pandemia, a Vaga Lume desenvolveu um plano

Em um segundo momento, vamos avançar com as bibliotecas
ao longo dos diferentes estágios da jornada, aprofundando
ainda mais o potencial de impacto do projeto.
SEMENTE

AÇAí

ingá

castanha
castanheira

sumauma

emergencial de ação a partir de três eixos transversais: ajuda
humanitária, comunicação e educação. As duas primeiras
foram voltadas especialmente para combate e prevenção da
COVID-19 nas comunidades e municípios em que a Vaga Lume
atua, contemplando doações de equipamento de proteção
pessoal para o período da pandemia, como máscaras de
tecido, faceshields e frascos de álcool em gel; encabeçando e
mediando processos de articulação com os órgãos municipais
de saúde e com parceiros institucionais; e produzindo
materiais de comunicação com informações sobre medidas
de prevenção à COVID-19 e voltados para criação de barreiras
sanitárias nas comunidades.

• Estrutura: livros,
estante, esteira,
caderno de
memória,
carteirinhas
• Visita de
monitoramento
• Capacitação de
mediadores de
leitura
•
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• Estrutura: esteira
para ambiente
externo, banner
e estante
expositora
• Envio de livros
(conforme
quantidade
de crianças)
• Capacitações
específicas: livros
artesanais
e mediadores

• Estrutura:
estante formato
diferenciado
• Envio de leitor
digital com
capacitação nessa
metodologia
• Envio de livros
específicos:
juvenil, indígena,
presença negra
• Financiamento
de parte da sede

• Mobiliários
diferenciados
para biblioteca
• Inscrições em
premiações
de leitura com
apoio da Vaga
Lume
• Concorre
a participação
em eventos
externos, em
outras cidades/

• Sede própria
• Projeto de
embelezamento
Vaga Lume
• Publicação do
livro artesanal
• Intercâmbio
com outras
bibliotecas
• Voluntários
terão
a oportunidade

A última foi a reestruturação das ações de educação para o
novo contexto de distanciamento, adaptando uma série de
atividades para serem realizadas à distância, promovendo novas
ações de engajamento dos voluntários e reorientando o acervo
anual de livros diretamente para as casas dos frequentadores
mais assíduos ao invés de serem enviados às bibliotecas.

•
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PROPÓSITO DA VAGA LUME

Empoderar crianças de comunidades rurais da
Amazônia a partir da promoção da leitura e da
gestão de bibliotecas comunitárias como espaço

Pacaraima

roraima

para compartilhar saberes.
São Gabriel
da Cachoeira

amapá
Macapá

Caracaraí
Oriximiná

Barcelos

Breves

Uarini

Portel

Tefé

Soure

Castanhal

Belém

Santarém

Guimarães

Mirinzal

amazonas

Barreirinhas

maranhão

Carauari

pará

Cruzeiro
do Sul

acre

rondônia
Ouro Preto
do Oeste

tocantins
mato grosso

Ponte Alta
do Tocantins

Chapada dos
Guimarães
Campinápolis

Legenda

são paulo
São Paulo

Municípios em que
a VL está presente

Onde
estamos
•
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A readequação das atividades da Vaga Lume em função da chegada da pandemia foi
feita a partir dos 5 pilares da nossa metodologia.

3. apoio ao engajamento comunitário
É a partir da valorização e do apoio à gestão

Principais

RESULTADOS

Desde 2001, a Vaga Lume já:

comunitária que o trabalho da Vaga Lume cria suas

ia

ge

livro
mediador
st
ão c nitár
omu
cul
l
a
c
t
o
u
l
r
a
int
l
a
ercâ
r
mbio cultu

bases em cada biblioteca. Nesse ano, essas bases
foram ainda mais fortalecidas, e graças a elas as
ações emergenciais de mitigação da pandemia
puderam ser realizadas.

Teve

2.451

adolescentes que participaram do intercâmbio cultural

.

4. Valorização da cultura local
e produção de livros artesanais

Beneficiou mais de

100 mil

A Vaga Lume tem um compromisso com as tradições

1. acesso à literatura
e infraestrutura de biblioteca
Devido às limitações de atividades dentro das

de cada comunidade, que são principalmente
transmitidas e mantidas pela oralidade. Por conta da
necessidade do distanciamento social, a Vaga Lume
enviou livros artesanais produzidos em outros anos
para todas as comunidades.

bibliotecas, em 2020 optamos por fortalecer
os acervos das comunidades enviando os livros
diretamente para as casas das crianças que mais

5. Intercâmbio cultural: Programa Rede

frequentam esses espaços. Ainda assim, investimos

O diálogo intercultural entre jovens das comunidades

na manutenção das bibliotecas com envio de

da Amazônia e de diferentes entidades do Sudeste

infraestrutura.

consolidou-se não apenas uma oportunidade de
compartilhar saberes sobre suas identidades, mas
também de formar uma rede de apoio mútua entre

2. capacitação de mediadores de leitura

as diferentes juventudes.

As formações são parte imprescindível da nossa
metodologia para qualificação do acesso ao livro,
e são especialmente voltadas para as famílias,
educadores locais e membros da comunidade

Para a mensuração dos resultados de 2020,

em geral. Em 2020, a maior parte dos cursos

o processo de avaliação e monitoramento

de capacitação em mediação de leitura foram

foi inteiramente realizado à distância. Além

realizados à distância por meio de videoaulas

da atualização do perfil das comunidades da

gravadas pela equipe de educação e compartilhadas

rede Vaga Lume e da mensuração quantitativa

com as comunidades.

e qualitativa sobre o trabalho realizado ao
longo do ano, foram recolhidos dados sobre as
ações voltadas para mitigação do impacto da
COVID-19 nas comunidades contempladas.

•
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Doou um total de

138.857

Formou

novos livros de literatura
selecionados pela equipe
de educação

86

4.920

crianças, jovens e
adultos com suas
atividades

voluntários como
mediadores de leitura

bibliotecas
comunitárias que
são monitoradas
continuamente
Ofereceu

216

cursos presenciais
de capacitação para
mediadores de leitura

E

1

curso à
distância

Incentivou a
produção de

395

livros artesanais

•
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“

Rememorar a Vaga Lume em 2020 é como falar dos muitos
rios da Amazônia, rios largos que não avistamos a margem,
mas que é preciso nadar, recuperar o fôlego e seguir existindo
e resistindo às correntezas. Minha Vó me ensinou a sempre
nadar com a correnteza, ao seguir o caminho da água com
atenção sempre vamos encontrar a saída. Foi o ano de
despertar, minha filha nasceu, 15 anos de Vaga Lume, e voltei
com tudo muito diferente, foi o ano do novo. Me reencontrei
com uma equipe que a angústia de nadar nas correntezas não
se deixou abalar, seguiram a corrente e nela me seguraram
pela mão. Encontramos muitas saídas, escutando as pessoas
de cada lugar, reparando as necessidades, acolhendo os
lutos e as lutas. Buscamos nossa humanidade ao extremo
e fizemos brotar ações profundas e essenciais com a força
coletiva dessa rede que me lembra as águas e a intensidade
das paisagens do norte.”
Márcia Licá, educadora da Vaga Lume

REALIZAÇÕES
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LIVRO
O que falar desse projeto?
Uma coisa que veio para mudar o trajeto e fazer-nos não tratarmos o livro apenas como um
objeto.

O livro é, e sempre foi, a ponta inicial do trabalho da Vaga Lume. Por conta da necessidade do fechamento
das bibliotecas em 2020, optamos pelo envio de um pequeno acervo individual para a casa das crianças

Vaga Lume! Um projeto que busca a paz

que mais frequentavam as bibliotecas, possibilitando a leitura e a mediação dentro de casa, em segurança.

Que ajuda o incapaz a ser capaz

A parceria da Vaga Lume com a Amazon também possibilitou o envio de kindles para as equipes locais dos

Que faz um pobre rapaz
Erguer cabeça e dizer corro atrás

municípios, todos já com um acervo variado disponível.

E enxergar no livro um mundo de possibilidades de mudar nosso destino.

Com as escolas e as bibliotecas fechadas, a equipe de educação da Vaga Lume trabalhou na produção

Ser um ser humano capaz de erguer a voz e cantar seu próprio hino.
Cuja letra fala sobre um simples ser humano nordestino
Que com fé em Deus e conhecimento nos livros foi capaz de achar a saída do labirinto.

de conteúdos orientados para manter ativo o interesse das crianças pela leitura e proporcionar atividades
pedagógicas na ausência de aulas presenciais. Os produtos desse empenho vieram na forma do Almanaque

Aqui no Maranhão

Vaga Lume e de um kit pedagógico com um material selecionado, que incluiu desde DVDs com o mini-

A Vaga Lume veio e fez grande revolução

documentário da Vaga Lume a cadernos, lápis de cor, canetas, etc. Os Desafios da Quarentena eram

Na vida dos quilombolas que hoje agradecem de todo o coração

atividades lançadas semanalmente com o objetivo de engajar todas as pessoas envolvidas com o trabalho

Antigamente não tinha livro para negro

da Vaga Lume, de voluntários aos jovens leitores. O Almanaque, por sua vez, teve seu conteúdo concebido a

Empoderamento negro? Nem existia

partir da metodologia da organização, com atividades educacionais pensadas para diferentes faixas etárias e

Tudo que víamos eram belas meninas brancas, de cabelos lisos e loiros, olhos azuis. E negra?
Nem se falava

contemplando a diversidade da Amazônia.

Hoje em dia

Um outro ponto foi o envio de materiais voltados para garantir a continuidade na manutenção da infraestrutura

A Vaga Lume traz muita alegria

das bibliotecas comunitárias, como esteiras, cadernos de memórias, carteirinhas e carimbos.

Para essas crianças que conseguem se ver na capa dos livros coisas que nem se viam
Meninas de pele preta, olhos pretos, cabelos crespos e preto, lindas e maravilhosas
Como se imaginaria?
Débora Fernanda Mafra Fonsêca, 13 anos, Quilombo Bom Viver, Mirinzal (MA)

doação e envio de

76

kKindles

86

86

cadernos de
memória e
carimbos

•
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novas esteiras

18.496
carteirinhas

9.385
novos livros

incluindo

86
livros em
braille

“

Parabéns a todos os organizadores, minha filha ficou muito feliz por ter

ganhado o livro, ela nunca tinha ganhado um livro na vida. Eu agradeço a
todos por terem proporcionado esta alegria à ela.
Líria Ventura, mãe de uma frequentadora da biblioteca na comunidade
Cupiúba, Castanhal (PA)

envio de

900 e 900
kits pedagógicos

kits almanaques

Lançamento de

13

Desafios da Quarentena

•
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Mediador

“

Foi uma experiência totalmente inovadora diante da que estamos

2

formações
presenciais

35
com

mediadores
formados

vivendo, a Vaga Lume buscou recursos e conseguiu achar uma forma de

TOTAL

continuar ajudando as pessoas a ajudar pessoas. Isso me encheu de
orgulho e esperanças de que nada é impossível. Espero que a Vaga Lume
continue com esse projeto levando amor e livros para pessoas com difícil

formação à distância

acesso. Obrigado.

60

Luis Mário Silveira, morador da comunidade Tapuio, Barreirinhas (MA)

95

novos mediadores
formados

novos mediadores
formados

A Vaga Lume considera os mediadores de leitura os grandes guardiões dos muitos conhecimentos, segredos

200

e aprendizados que podem se encontrar no mesmo livro. Ao estabelecerem a conexão entre os livros e as
crianças, eles abrem as portas para uma vivência ainda mais completa de cada universo que se esconde
entre páginas de papel.

pen drives com formações
à distância foram enviados
a todas as 86 comunidades

É por isso que a formação de mediadores de leitura é um trabalho contínuo da Vaga Lume desde o primeiro
momento e, com a pandemia, a sua readequação tornou-se um dos principais pontos das atividades
realizadas em 2020. Após muitos debates entre a equipe de educação, e considerando os enormes e
conhecidos desafios de logística e acesso à internet da região amazônica (que foram ainda mais agravados
pela pandemia), as educadoras e educadores da Vaga Lume desenvolveram e disponibilizaram para os
voluntários uma formação online em mediação de leitura, entregue em pen drives.
2020 foi um ano tão intenso em função da pandemia e todos os seus desdobramentos que, às vezes, até
nos esquecemos de como não precisávamos nos preocupar com máscaras, álcool em gel e muito menos
isolamento social lá no início do ano. Assim, pouco antes da interrupção das atividades presenciais, foram
realizadas duas formações presenciais em mediação de leitura: em Barreirinhas (MA), no fim de janeiro, e
em Carauari (AM), no início de março.

“

Despertei olhares para questões muito intrínsecas a prática de leitura,

como a questão da curadoria das obras, o projeto gráfico, os recortes
sociais e porque devem ser feitos. Além de ampliar a minha capacidade
de ler as obras e gêneros literários a partir da metodologia apresentada
pela Vaga Lume.
Stefanny Nathaly Marques, moradora de Macapá (AP)

•
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Engajamento comunitário
Pensar em ações de engajamento comunitário com as bibliotecas fechadas para atividades coletivas parecia
quase querer nadar contra um tsunami. Contudo, o que parecia impossível num primeiro momento, tornouse a base de toda a ação emergencial da Vaga Lume voltada para mitigação dos impactos da COVID-19 nas
comunidades e nos municípios, e nos possibilitou fortalecer ainda mais os laços construídos ao longo dos anos.

“

Durante esse período de pandemia, as ações desenvolvidas pela Vaga Lume,

Doação e envio

956

camisetas da Vaga Lume

30

encontros
virtuais
realizados

5

encontros do grupo de apoio com
as lideranças comunitárias

por meio das doações de máscaras e álcool em gel, foram fundamentais para
nossa saúde, e para nosso trabalho com nossa barreira sanitária, pois com essa
ajuda mantivemos todos os voluntários e moradores da nossa comunidade
protegidos por meio do uso desses materiais de proteção.
Valdileide Medeiros, Comunidade Caju Una, Soure (PA)

ENCONTROS E GRUPO DE APOIO COM VOLUNTÁRIOS E REPRESENTANTES LOCAIS
Ao longo do ano, além dos problemas estruturais já existentes no país, inúmeras dificuldades e novos
desafios começaram a surgir para grupos em situação de vulnerabilidade, sobretudo nas comunidades
rurais da Amazônia, cujos povos foram especialmente afetados pela chegada da COVID-19. Assim, visando
o apoio emocional e psicológico para os nossos voluntários, foi feito um acompanhamento semanal da
situação de cada comunidade, assim como troca de boas práticas entre voluntários e fontes confiáveis de
informação sobre o vírus. Apesar das dificuldades na conectividade, conseguimos reunir voluntários de várias
comunidades para o enriquecimento dos encontros de trocas virtuais.
Outra fase dessas ações foi a disponibilização para os voluntários de sessões de grupos de apoio, fornecidas
pelo Grupo de Trabalho e Pesquisa “Faces do traumático”, do Departamento de Psicanálise do Instituto
Sedes Sapientiae. Foram formados dois grupos, o primeiro voltado para líderes das comunidades ribeirinhas
e quilombolas da região amazônica e, em paralelo, um segundo para a própria equipe da Vaga Lume.

AÇÕES EMERGENCIAIS
Por meio da gestão ativa da rede de voluntários, foi possível mapear as necessidades de cada localidade;
driblar os inúmeros obstáculos logísticos e de comunicação da região; articular parcerias com as secretarias
municipais de saúde; gerir ações de conscientização sobre as medidas de proteção; e, ainda, fazer a ponte
entre doadores de recursos específicos para ajudar no combate à pandemia. Foram muitas frentes de ação
que, sem uma coesão e um profundo nível de engajamento, não teriam sido possíveis. Para reforçar os
laços das pessoas com a Vaga Lume, também foram enviadas camisetas da organização para voluntários das
comunidades e das equipes locais.
Dentre os parceiros institucionais que apoiaram e acreditaram no potencial da Vaga Lume para a realização
de ações de mitigação à pandemia e proteção pessoal para as comunidades, vale ressaltar o papel e o
nosso agradecimento à Malwee, pela doação de peças de roupa, máscaras de pano e outros recursos; à
Cooperalcool, pela doação de frascos de álcool em gel; ao Instituto Pró-Verde com a doação de máscaras
de pano; à Amor Horizontal pela doação de cestas básicas; e à Escola Avenues pela doação de máscaras de
pano e faceshields.
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envio de

Cultura local

1.200

frascos de álcool gel

A Vaga Lume define o seu propósito como o de empoderar crianças e adolescentes de comunidades da

5.190

máscaras faceshields,
voltadas especialmente para
comunidades e municípios

Amazônia por meio da leitura e das bibliotecas comunitárias. Nesse sentido, o esforço pelo empoderamento
passa pelo reconhecimento dessas mesmas comunidades como protagonistas das suas próprias histórias,
ainda mais em um país que as marginaliza há séculos. Para isso, a valorização dos saberes e culturas
tradicionais é parte essencial desse processo e, desde o início do seu trabalho, a Vaga Lume incorpora esses
saberes como um pilar imprescindível da sua metodologia.
Ao combinar a força da tradição oral, que é a grande responsável por carregar a identidade das comunidades
por gerações, ao registro escrito dos livros, nasceram as oficinas de livros artesanais. Em uma formação
que inclui formação em mediação de leitura e as tradicionais rodas de histórias protagonizadas pelos mais
velhos, são fabricados livros produzidos inteiramente pelos membros da comunidade. Desde 2001, já foram
produzidos quase 400 livros artesanais.

Por conta das medidas de distanciamento social, tornou-se inviável a produção de novos livros artesanais. Por
isso, a Vaga Lume optou por potencializar uma outra forma de difusão das culturas locais das comunidades:
a reprodução e envio de cópias de livros artesanais já produzidos para as comunidades. Essa distribuição
tem por objetivo fortalecer não apenas a cultura local das comunidades que produziram os livros, mas a rede
de comunidades como um todo, por meio do incentivo à troca de histórias e experiências contempladas
nos livros. Os títulos dos livros artesanais acrescentados no kit que acompanhou o Almanaque foram “Cobra
Grande” (2016) e “O Canto do Jacurutu” (2018).

82.629

máscaras de tecido para
todas as comunidades
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65.200
peças de roupa

2.117

cópias de livros artesanais do
acervo da Vaga Lume enviadas
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Intercâmbio cultural
O tradicional programa de intercâmbio cultural da Vaga Lume, que ocorre entre as comunidades com
bibliotecas comunitárias na Amazônia e escolas e instituições do Sudeste brasileiro, também foi um eixo
extremamente impactado pela pandemia. Sem a possibilidade dos encontros presenciais nas oficinas e com
uma ampla faixa de desigualdades entre os participantes, foi um enorme desafio lidar com as condições de
trabalho impostas pela COVID-19.

Com os educadores, também foi formada uma rede especial de apoio com encontros voltados não apenas
para o acompanhamento das atividades com os estudantes, mas também para proporcionar trocas de
experiências, de dificuldades e de conquistas. Esses encontros se tornaram uma formação continuada e

“

O ano foi muito atípico, estávamos com as passagens dos educadores da

Amazônia comprada para o primeiro comitê, resolvemos cancelar uma semana
antes na esperança de no mês seguinte retomar o calendário normal do
Programa Rede. Tudo mudou, porém tivemos um ano de, apesar dos pesares,
muitos aprendizados e feitos, de vaquinha a vídeos com a participação dos 14
grupos participantes. Um distanciamento físico e uma aproximação profunda
entre os educadores. O intercâmbio aconteceu e se fortaleceu.
Priscila Fonseca, educadora Vaga Lume

contaram com vários convidados especiais para contribuir com suas experiências, como: a figurinista Teresa
Abreu; a aclamada escritora Conceição Evaristo; a cineasta Alicia Peres; a educadora Beatriz Gouveia; e o

Partindo da pandemia como uma narrativa comum a todos os

CAMPANHA DE FINANCIAMENTO COLETIVO CONTRA A COVID

alunos, o objetivo foi de tentar aprofundar as trocas e a reflexão

Motivados pela urgência das comunidades da Amazônia por materiais de proteção contra à COVID-19, os

sobre a identidade de cada adolescente neste contexto;

educadores e jovens de São Paulo se mobilizaram para realizar uma vaquinha de apoio para compra e envio

além disso, com os desastres ecológicos acontecendo no

destes itens a cada uma das comunidades participantes no ciclo de trocas do Programa Rede 2020. A partir

território amazônico, pensar sobre as mudanças climáticas foi

da iniciativa de alunos da Escola Santi e potencializada pelo alcance em rede da Vaga Lume, a campanha

urgente. Com esse ponto de partida, os jovens se dedicaram

de arrecadação proporcionou recursos para fortalecer a compra de máscaras, frascos de álcool em gel e

na produção de cartas, vídeos e, ainda, os que puderam

sabonetes às 8 comunidades participantes: comunidade Água Fria (MT); comunidade indígena Camanaus (AM);

participaram de encontros virtuais.

comunidade indígena Santa Rosa (RR); comunidade Pesqueiro (PA); comunidade Quilombo Frechal (MA);
comunidade Quilombo Serrinha (PA); comunidade São Domingos (MA); e comunidade Vila do Moura (AM).

“

Eu adorei demais trocar cartas com as crianças da amazonas. E o melhor disso

tudo é que, a gente acaba conhecendo mais sobre a vida das crianças e elas
conhecem mais sobre a nossa.
Depoimento anônimo retirado da avaliação anual do Programa Rede

respondida pelos adolescentes
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Pares de troca do intercâmbio cultural
1

Comunidade Indígena Santa Rosa, Pacaraima (RR) e Escola Vera Cruz, São Paulo (SP)

2

Comunidade Indigena de Camanaus, São Gabriel da Cachoeira (AM) e Colégio Augusto
Laranja, São Paulo (SP)

3

Comunidade Quilombola de Frechal, Mirinzal (MA) e Escola Santi, São Paulo (SP)

4

Comunidade Vila do Moura, Barcelos (AM) e Fundação Tide Setubal, São Paulo (SP)

5

Comunidade Serrinha, Oriximiná (PA) e Associação Acorde, São Paulo (SP)

6

Comunidade Pesqueiro, Soure (PA) e ProSaber, São Paulo (SP)

7

Comunidade Àgua Fria, Chapada dos Guimarães (MT) e Comunidade São Domingos,
Barreirinhas (MA)

INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DE GRAÇA DE DEUS - MIRINZAL (MA)

322
30

“

participantes
no total

Em 2020 foi inaugurada a sede própria da biblioteca da nossa

comunidade: um sonho de todos, pois com ela tudo melhorou. Aumentou

encontros com educadores
de São Paulo e da Amazônia

com a
participação de

5

o interesse e compromisso dos adolescentes e dos jovens, a comunidade

especialistas
externos

se sente bem mais à vontade em participar e visitar o espaço, as crianças
começaram a ler mais, pois ficou bem aconchegante para ler. Mesmo
com o ano difícil por conta da pandemia, fizemos várias adaptações, as
atividades de leitura diminuíram, mas nos sentimos bem mais à vontade

100

oficinas realizadas
com os jovens
participantes

170

com nossa sede própria.

cartas
trocadas

Jane Araújo, educadora da comunidade de Graça de Deus

Compra e doação de

9.868
máscaras de tecido

•

30

•

2.316

sabonetes em barra

2.218

frascos de álcool em gel

Em uma das pouquíssimas viagens para a Amazônia realizadas antes da pandemia em 2020, foi realizada
uma festa para a inauguração oficial da sede própria da biblioteca comunitária da comunidade de Graça de
Deus, em Mirinzal (MA). Durante o ano de 2019, a comunidade construiu a nova sede em mutirão com
recursos arrecadados na Festa “Feito por Nós”, após a mobilização dos alunos da Escola Vera Cruz.
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QUADROS DEMONSTRATIVOS

BALANÇOS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)

ATIVOS

2020

2019

3.629.207

2.532.773

560.078

231.829

20.895

42.275

218

732

29.293

76.121

1.062

869

4.240.753

2.884.599

4.874.052

3.341.946

4.874.052

3.341.946

30.656

19.244

-

-

9.145.461

6.245.789

Obrigações trabalhistas

76.938

61.638

Circulante
Recursos próprios
2020

2019

Receitas operacionais COM RESTRICÕES
Recursos PRONAC
Condeca

Recursos a receber
1.666.019

2.310.770

964

-

1.666.983

2.310.770

Receitas operacionais SEM RESTRIÇÕES
Patrocínios
Doações voluntárias
Doações projetos
Editais
Prêmios

Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Despesas antecipadas

609.409

511.656

1.394.807

1.151.446

127.161

42.387

-

13.776

50.000

60.000

Serviços prestados

474.394

569.911

Venda de produtos

4.690

1.400

(67.756)

(78.974)

2.592.705

2.271.602

Voluntários

608.980

932.057

Patrocínios gratuitos

504.617

364.570

1.113.597

1.296.627

(-) Impostos incidentes

Caixa e equivalentes de caixa

Recursos restritos
Caixa e equivalentes de caixa

Não Circulante
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

Receitas Gratuitas

(-) Custos com projetos

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Recursos próprios

Operacionais com restrições

(1.666.983)

(2.310.770)

Obrigações tributárias

38.829

18.135

Operacionais sem restrições

(1.278.646)

(642.297)

Outras contas a pagar

316.118

2.817

Voluntários

(608.980)

(932.057)

431.885

82.590

Patrocínios gratuitos

(504.617)

(364.570)

(4.059.226)

(4.249.694)

Projetos a incorrer

4.874.052

3.341.946

Receitas diferidas

96

192

Não Circulante

-

127.161

Receitas diferidas (doação)

-

127.161

557.410

557.410

(=) RESULTADO BRUTO

1.314.059

Recursos restritos

1.629.305

(+/-) Despesas e receitas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas
(=) Resultado antes das operações financeiras

(220.936)

(298.190)

1.716

3.026

(219.220)

(295.164)
Patrimônio líquido

Receitas financeiras

74.867

186.463

Patrimônio social

Despesa financeiras

(24.178)

(38.684)

Superávits/Déficits acumulados

50.689

147.779

1.145.528

1.481.920

(=) Resultado líquido

(=) SUPERAVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO

O relatório completo da auditoria e as demonstrações financeiras com suas notas
explicativas estão disponíveis em nosso site, na seção Transparência.
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Total do passivo e do patrimônio líquido

3.282.018

2.136.490

3.839.428

2.693.900

9.145.461

6.245.789

Demonstrativos financeiros realizados pelo escritório de contabilidade Qualit y Assessoria Contábil e
auditados pela BDO Brasil
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Negócios sociais
ITAÚ - LEIA PARA UMA CRIANÇA
No aniversário de dez anos do Leia Para Uma Criança, um programa de sucesso na difusão nacional de
literatura infantil de qualidade, a parceria entre a Fundação Itaú Social e a Vaga Lume seguiu mais forte do
que nunca. A equipe de Negócios Sociais da Vaga Lume é a responsável pela elaboração do edital e por todo
o processo de curadoria realizado na seleção dos livros escolhidos para distribuição pelo Itaú, e em 2020
optou-se pelo foco específico em obras infantis que representem questões dos universos culturais negros e/
ou indígenas. O processo segue a todo vapor!

Projeto
Piloto

Vaga
Lume

objetivos: 1

Desenvolver metodologia de
leitura digital na jornada das
bibliotecas

2

Digitalizar os processos de
gestão e monitoramento das
bibliotecas

Pacaraima

roraima
São Gabriel
da Cachoeira

amapá
Macapá

Caracaraí
Oriximiná

Barcelos

Breves

Uarini

Portel

Tefé

Soure

Castanhal

Belém

Santarém

Guimarães

Mirinzal

amazonas

Barreirinhas

maranhão

Carauari

pará

Cruzeiro
do Sul

acre

Comunidade Santo Isidoro
Nome do município: Tefé
Estado: Amazonas
Número de famílias: 87
Número de moradores: 391
Jornada: Ingá

rondônia
Ouro Preto
do Oeste

tocantins
mato grosso

Ponte Alta
do Tocantins

Chapada dos
Guimarães
Campinápolis

são paulo
aulo
São Paulo

Comunidade
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Nome do município: Tefé
Estado: Amazonas
Número de famílias: 85
Número de moradores: 450
Jornada: Castanha

Entre as principais metas do projeto-piloto se encontram:
PROJETO VAGA LUME DIGITAL

Possibilitar o acesso à internet em 2 comunidades em Tefé (AM)
Identificar as principais demandas e desafios para o bom uso da internet

Impulsionados pelo cenário desafiador de 2020, principalmente em relação à exclusão digital, e tendo como
base o Plano 2030 da Vaga Lume - que vislumbra a expansão do projeto para mais de 200 comunidades entendemos que o acesso à internet é parte fundamental para estender a nossa atuação em prol do acesso
a ferramentas de leitura e educação como forma de empoderar os jovens e crianças de comunidades rurais
da Amazônia. Para alcançar esse passo significativo e ir além para com as comunidades, a organização
desenvolveu o projeto piloto Vaga Lume Digital, que interage diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento

Capacitação local para o uso responsável e seguro da internet entre crianças e jovens
Aumentar o número de leitores digitais nas comunidades
Incentivar o acesso às novas tecnologias disponíveis relacionadas à leitura e educação

Sustentável 4 (Educação de Qualidade) e 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) da Agenda 2030 da ONU, e
será implementado e executado em 2021, ano em que a organização celebra 20 anos de existência.

Para saber mais e contribuir com o projeto, acesse:
https://vagalume.colabore.org/VLDigital
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Embaixadores
JANTAR VAGA LUME
Em 2020, o jantar dos embaixadores foi realizado num formato inovador: os participantes receberam o
jantar em casa, feito pelo restaurante Boleta, e puderam estar presentes nesse momento especial do próprio

VAGA LUME

Voluntariado

72,5

%

Total de

122.668

do gênero feminino

conforto de suas casas. No evento, contamos com a valiosa participação do Prof. Carlos Nobre, climatologista e
especialista em Amazônia, acompanhado de Sylvia Guimarães, co-fundadora e Presidente da Vaga Lume, em
debate mediado pela educadora e apoiadora da organização, Letícia Lyle. Também participaram o Conselho
Jovem e Samuel Minev, primeiro apoiador do projeto Vaga Lume Digital. A iniciativa foi o principal objeto das
arrecadações obtidas no jantar, abrindo os caminhos para a implementação de estrutura de internet em uma

horas trabalhadas
na Amazônia

27,5%

do gênero masculino

504.617,13

comunidade de Tefé (AM).

R$
total

890

em horas trabalhadas
pelos voluntários

voluntários
atuantes
durante 2020

AÇÃO CARTAS KERALTY
Em ação conjunta entre voluntários da Associação Keralty Brasil e da Vaga Lume, foi organizado um envio
de cartas para os voluntários mais antigos na Amazônia, com o objetivo de trocar experiências sobre a
quarentena e o período da pandemia, mas também de proporcionar uma interação capaz de driblar as
dificuldades geradas pelo período de isolamento social.
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Conselho Jovem:
consolidação e fluidez
O Conselho Jovem compôs uma frente de atuação fundamental para a Vaga Lume em 2020. Composto por

VAGA LUME

Participação em eventos
LIVES SULAMÉRICA

jovens ex-participantes do projeto Rede da Vaga Lume que quiseram manter os laços com a Associação, o

A SulAmérica Investimentos, parceira importante da Vaga Lume,

Conselho consolidou e expandiu seu engajamento em ações relacionadas às bibliotecas. A diversidade é a

organizou diversos eventos virtuais para promover o Fundo Total

marca registrada da participação do Conselho Jovem nas atividades da Vaga Lume, não apenas por reunir

FIA, um fundo de ações que investe em empresas comprometidas

jovens tanto da Amazônia quanto do Sudeste, mas também por contemplarem em suas atividades vozes e

com boas práticas de gestão socioambiental, e cuja taxa de

reflexões cada vez mais atuais e ativas sobre inclusão, meio ambiente, cultura e visões de mundo.

administração é 100% revertida para a organização. Em julho,
a Presidente e co-fundadora da Vaga Lume, Sylvia Guimarães,
participou de uma live sobre as iniciativas na gestão de recursos

Novos membros se juntaram ao grupo, que passou a se reunir quinzenalmente por meio de encontros

relacionados à cultura, e como as empresas podem contribuir

virtuais. Além de participarem de iniciativas institucionais importantes como o Jantar de Embaixadores, houve

para o desenvolvimento da sociedade junto às organizações não-

também uma frente de engajamento nas redes sociais da Vaga Lume, voltada especialmente para trazer

governamentais. Em outubro, a SulAmérica realizou a chamada “Live

posicionamentos em relação a questões da pandemia e no contato com os jovens da Amazônia e de São

do Bem”, que também explorou as possibilidades de convergência

Paulo.

entre a ação social e os investimentos e contou com a presença da
gestora da área de educação da Vaga Lume, Lia Jamra.

BALADA LITERÁRIA VIRTUAL
Como quase todos os eventos de 2020, a famosa Balada
Literária - festival de literatura popular idealizado pelo
escritor Marcelino Freire - foi realizada virtualmente pela
primeira vez. O evento deste ano foi feito em homenagem
à poeta, prosadora e ativista Geni Guimarães, e contou
com a participação de diferentes participantes da rede de
voluntários da Vaga Lume: Débora Fernanda (Mirinzal, MA);
Maria Gabriely (Ouro Preto do Oeste, RO); Célia Lohany
(Caracaraí, RR); Vanessa Barbosa (Portel, PA); e Adriana
Oliveira (Pacaraima, RR).
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PARTICIPAÇÃO NA FLIPELÔ

VAGA LUME

Vaga Lume na mídia
EXEMPLO DE SOLIDARIEDADE
A ação da Vaga Lume na doação de materiais
de proteção contra a COVID se destacou junto
a outras iniciativas que também tem atuado na
Amazônia para mitigar os efeitos da pandemia.
Na matéria transmitida pela TV Tapajós, afiliada
à Rede Globo no Pará, foi mostrado um pouco
da importância e do reconhecimento dos
efeitos das doações para as comunidades do
município de Santarém.

LANÇAMENTO DO BLOG DA VAGA LUME
Ao longo de todo o ano, a equipe da Vaga Lume trabalhou para que, no início
Em 2020, a Vaga Lume adensou mais ainda a sua articulação com a Rede LEQT (Leitura e Escrita de

de dezembro, fosse oficialmente lançado o nosso blog! Ampliando mais ainda o

Qualidade para Todos), e foi possível ver um pouco dos frutos do aprofundamento dessa parceria em uma

potencial de comunicar as ações na Amazônia pela internet, o blog vem como

das mesas durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - ou, simplesmente, FLIPELÔ. O evento

um espaço aberto para toda a rede da Vaga Lume compartilhar novidades,

aconteceu de forma 100% virtual entre os dias 10 e 13 de dezembro, e no seu segundo dia contou com

resultados e reflexões.

a mesa Leitura e escrita de qualidade para todos: um desafio, um compromisso, em que a educadora da

Acesse vagalume.org.br/blog/!

Vaga Lume, Márcia Licá, foi uma das debatedoras, junto do sociólogo Wagner Santana, e com mediação da
também socióloga Neide Almeida.
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Prêmios + histórico

VAGA LUME

Histórico de prêmios
2019:
• Prêmio Cultura Viva do Município de São Paulo
• Project of the Month da plataforma Global Giving

MELHORES ONGS 2020

2013:
• Finalista do Prêmio Empreendedor Social, Folha de
São Paulo
• Medalha Juscelino Kubitschek, Governo de Minas

2018:

Gerais

• Prêmio de Melhor ONG de Educação do Brasil, InstiPela terceira vez, a Vaga Lume foi selecionada como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil pelo Instituto Doar. O

tuto Doar

prêmio avalia não apenas o trabalho social realizado, mas também critérios de gestão, governança, sustentabilidade

• Prêmio 100 Melhores ONGs do Brasil, Instituto Doar

financeira e transparência. Em 2020, foram quase 700 organizações que se inscreveram no prêmio.

• Prêmio Direitos Humanos da União Europeia,
Delegação da União Europeia no Brasil
• Semifinalista do Prêmio Itaú-Unicef: Biblioteca
Comunitária de Campina de São Benedito

2012:
• Jovens Lideranças, Estadão e Agência XYZ;
2011:
• Inovação Intercultural, Aliança das Civilizações das
Nações Unidas e Grupo BMW;

(Macapá, AP)
• Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade,
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidada-

2010:
• Prêmio Brasil Social, Projeto Casa da Criança;

nia da Prefeitura de São Paulo
• Prêmio Pontos de Cultura do Estado de São Paulo,
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado
de São Paulo
2017:
• Prêmio 100 Melhores ONGs do Brasil, Instituto Doar
e Revista Época
• Prêmio Veja-se na categoria Cultura, Revista Veja
• Finalista do Prêmio Itaú-Unicef: Biblioteca Comunitária de Vila Santa Rosa (Cruzeiro do Sul, AC)
2016:
• Prêmio IPL – Retratos da Leitura, Instituto Pró-Livro
• Prêmio VIVALEITURA, MinC, MEC e OEI: Dijaik Nery
(voluntário Vaga Lume), Tefé-AM

2009:
• Mérito ao Desenvolvimento Regional da América Latina e Caribe Juscelino Kubitschek, BID
2008:
• VIVALEITURA, Ministérios da Educação e da
Cultura e Organização dos Estados Ibero-Americanos
• Chico Mendes de Meio Ambiente, Ministério do
Meio Ambiente
2006:
• Chico Mendes de Meio Ambiente, Ministério do
Meio Ambiente
• Medalha de Honra ao Mérito do Livro, Fundação Biblioteca Nacional

2015:
• Referência em Inovação e Criatividade na Educação
Básica, Ministério da Educação

2005:
• Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Programa das Nações Unidas para o De-

2014:

senvolvimento

• Prêmio Leitura para Todos, Ministério da Cultura
2003:
• Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro

•
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Certificado
de Tecnologia So
cial,
Fundação Banco
do
Brasil

Prêmio Mérito ao
ional
Desenvolvimento Reg
ibe
da América Latina e Car
Banco
Juscelino Kubitschek,
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID)

0
1
0
2

Encontro
Bibliotecas
Vaga
Lume em
Comunidades
Quilombolas
em Mirinzal
(MA)

Implantação de
bibliotecas
comunitárias

6

7º
Acampamento
Vaga Lume
Lançamento
projeto piloto Rede
Internacional
(Santarém
e Tel Aviv)

Expedição
Vaga Lume
15 anos
aos 23
municípios
da Amazônia
Legal
brasileira

Prêmio Vivaleitura,
MinC, MEC e OEI:
Dijaik Nery, Tefé – AM
(finalista)

•
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201
7

Reconhecimento
do Criança
Esperança e
Reportagem
no Fantástico

8º Congresso
Vaga
Lume

Prêmio Veja-se,
categoria Cultura

Prêmio
100 melhores
ONGs do Brasil –
Revista Época e
Instituto Doar

Encontro Regional Vaga
Lume em Barreirinhas

2018

Lançamento
do jogo “Muito
mais que uma
história”

Prêmio
Itaú –
Unicef

Encontro Regional
Vaga Lume em Soure
Encontro de
Representantes e
Parceiros em São Paulo

8º Acampamento
Vaga Lume

Participação
na Semana
da Amazônia
em Washington (EUA)

Prêmio Vivaleitura, MinC,
MEC e OEI: Evilásio Silva,
Cruzeiro do Sul – AC
Implantação
de
bibliotecas
comunitárias

Prêmio 100
Melhores
ONGs e
Melhor
ONG de
Educação
do Brasil
pelo
Instituto
Doar

2005

7º Congresso
(e Encontro
com Secretários
de Educação)
Prêmio Leitura
Para Todos,
Ministério
da Cultura (MinC)

Prêmio Direitos
Humanos da
União Europeia
Semifinalista
do Prêmio
Itaú-Unicef –
Comunidade
Campina de
São Benedito

Selo
Municipal
de Direitos
Humanos e
Diversidade

Participação
na Rio +20 –
Conferência das
Nações Unidas para
Desenvolvimento
Sustentável

5º Acampamento
Vaga
Lume

Prêmio Cultura
Viva do Município
Project of
the Month
da plataforma
Global Giving

16

Prêmio
Objetivos de
Desenvolvimento
do Milênio, Programa
das Nações Unidas para
o Desenvolvimento
(PNUD)

2006

Implantação
de
bibliotecas
comunitárias

25

3º Acampamento
Vaga Lume

21

6º Acampamento
Vaga Lume

Criação
Conselho Jovem

1º Encontro de
Representantes
em Itu (SP)

Implantação
de
biblio tecas
comunitárias

Encontro de
Mediadores de Leitura
(1º Congresso) em
Manaus (AM)

Prêmio Chico
Mendes de Meio
Ambiente, Categoria
ONG, Ministério do
Meio Ambiente

Medalha
de Honra ao
Mérito do Livro,
Fundação Biblioteca Nacional

6º Congresso
(Amazônia em Foco)
em Bertioga (SP)
Prêmio Jovens
Lideranças,
categoria Terceiro
Setor, O Estado de
S. Paulo e XYZ
Live

Implantação
de
bibliotecas
comunitárias

2

Finalista
do Prêmio
Empreendedor
Social, Folha
de São Paulo
e Fundação
Schwab

2013

4º Acampamento
Vaga Lume

Lançamento
da publicação
Um Brasil Gigante

9º Congresso
Vaga Lume
9º Acampamento
Vaga Lume
Lançamento do Mini
Documentário
“Bibliotecas Amazônicas”

2020

Encontro
Macapá
(AP)

Prêmio do
Programa
Inovação e
Criatividade na
Educação Básica,
Ministério da
Educação (MEC)

4

5º Congresso em
Brasília (DF)

2º Acampamento Vaga Lume
em Pirenópolis (GO)

Prêmio Inovação Intercultural,
Aliança das Civilizações das
Nações Unidas (UNAOC)
e Grupo BMW

2º Congresso
Vaga Lume, em
São Paulo (SP)

Implantação
de
bibliotecas comunitárias

2014

Encontro Regional
Vaga Lume em
Tefé (AM)

3º Encontro de
Representantes
em Atibaia (SP)

Lançamento
da Publicação
“Nós e Nosso
Meio Ambiente”

Prêmio Chico Mendes de Meio
Ambiente, categoria Educação
Ambiental, Ministério do Meio
Ambiente

2015

Prêmio
IPL – Retratos
da Leitura

Encontro
Regional Vaga
Lume em Macapá
(AP)

Prêmio
Brasil
Social,
categoria
Inovação,
Projeto
Casa da
Criança

Microprojetos Mais Cultura – Funarte e Ministério da
Cultura para comunidade São
José do Couto- Campinápolis -MT

Encontro
de Polos de
Leitura Marajó
e Solimões –
São Paulo (SP)
Encontro Bibliotecas Vaga Lume em
Comunidades Indígenas –Brasília (DF)

Concurso Pontos
de Leitura,
Ministério da Cultura
– 10 bibliotecas Vaga
Lume vencedoras

20

2012

8

1º Acampamento
Vaga Lume

Implantação
de
bibliotecas
comunitárias

Seminário
Amazônia em
Foco, SESC
Pinheiros,
São Paulo
(SP)
e Início do
Programa
Rede

2007

Implantação de
bibliotecas
comunitárias

Prêmio Vivaleitura, categoria Sociedade, Ministério
da Educação
e Ministério da
Cultura

3º Congresso Vaga
Lume, em Atibaia (SP)
e Seminário Internacional Literatura e
Ação Cultural, SESC
Pinheiros, São Paulo
(SP)

2008

4º Congresso
em Santarém
(PA)

2º Encontro de
Representantes
em Manaus (AM)

Implantação
de
bibliotecas
comunitárias

41

2009

Publicação do livro
Cartas, Pontes,
Novos Horizontes
(sobre o intercâmbio cultural entre
crianças e adolescentes do município
de Portel, Pará, e a
Escola Vera Cruz
de São Paulo)

Projeto Amigos do Planeta
na Leitura – expansão para
Breves (PA) e Uarini (AM)

Prêmio
Associação
de
Marketing PA

4

2019

52

mediadores
de leitura.

21

Prêmio
Jabuti,
categoria
Amigo do
Livro, Câmara
Brasileira do
Livro (CBL)

Implantação de
bibliotecas
comunitárias

2004

2

Prêmio
Cláudia

2011

de Leitura,
formando os
primeiros

Primeira
Expedição –
Implantação
de
bibliotecas
comunitárias
e formação
de 400
mediadores
de leitura

Início
Projeto
Papel de
cartas
(piloto do
Programa
Rede)

2003

2 cursos
de Mediação

2016

Implantação do projeto
piloto do Programa
Expedição. Foram
criadas
bibliotecas
comunitárias, uma em
Alter do Chão, Santarém
(PA) e uma em Vila do
Pesqueiro em Soure (PA)

2002

2001

Linha do tempo

Prêmio 100
Melhores
ONGs do
Brasil pelo
Instituto
Doar

•
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“

Depois de 4 anos indo sem parar para Amazônia, a gente se

acostuma a ser feliz. Neste 5° eu não fui para a Amazônia,
mas dei um jeito de ser feliz. Como sobreviver sem abraçar
aquela gente que segura o céu? Como respirar sem
navegar pelas veias abertas do Norte? Fez muito sentido
quando o Emicida disse que ‘tudo que nóis tem é nóis’,
pois sobrevivemos à distância, trocando olhares virtuais. A
Amazônia veio até mim pelo zap, zoom, meet, cel... ‘Oi, tá
me ouvindo? Tô na comunidade e só agora deu sinal aqui.
Saudade da senhora. Como estão todos em São Paulo?’.
Não sei mais viver sem essa troca.
Aline Calahani, educadora Vaga Lume

QUEM FAZ A
VAGA LUME

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

VAGA LUME

GOVERNANÇA

CONSELHO CONSULTIVO

COMITÊ DE COMUNICAÇÃO

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Zeuner Fraissat

• Zeuner Fraissat

CONSELHO FISCAL
• Charles Holland

DIRETORA PRESIDENTE

• Alessandra Martins Trindade

• Victor Aguiar da Silva Souza

• Cláudia Isabel Santos Avelar
Cruzeiro do Sul/AC

• Josana Marly Martins

Castanhal/PA

• Evilásio Silva de Souza Filho

• Josenilson Brito

• Lidiane Cristina da Poça

• Jose da Silva Araújo

• Juliete Barbosa

• Maria Macilene Magalhães Evangelista

• Maria Nileide de Oliveira

• Lília de Cássia Azevedo

• Edivania Rafaela Santana

• Verônica Viana de Lima

• Rejane Costa

• Kezia Claudia Pereira Medeiros

• Patrícia
Carauari/AM

• Verônica de Jesus Barbosa Azevedo

Soure/PA

• Cristiana Leão

• Antonia Lacerda da Silva

• Zunara

• Ana Cristina Penante

• Elisa Villaméa

• Ausilene Braga da Silva

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Danila Guedes

• Mauro Fiusca de Araujo

Mirinzal/MA

Portel/PA

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Fernanda Prado

• Melque Paulino da Costa

• Janailson Silva Gomes

• Emerson da Silva Vieira

• Denise Granados

• Jean Antony

• Raimundo Ailton Barbosa da Silva

• Jane Araújo Pereira

• Joelma Nogueira Guedes

• Silvia Naccache

• Lia Jamra Tsukumo

COMITÊ DE OPERAÇÕES

• Janiléia Silva Gomes

• Lohana Gomes

Barcelos/AM

• Jociene Silva Gomes

Oriximiná/PA

• Luisa Setton

• Carlos Alberto Lopes Silva

• Sandra Nazareth Fonseca Pereira

• Elizete Cavalcante Lages

• Márcia Licá

• Francisca Gomes Texeira

• Mariana P. Franco Tucci

Tefé/AM

Campinápolis/MT

• Klicia Oliveira Lopes

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Neide Rocha

• Dijaik Nery de Sousa

• Nataly Santos Vilela

• Maria Laise Picanço Siqueira

• Rodrigo Stefanini

• Pamella Pierna

• Rubensmar Santos Vilela

• Silvia Printes da Silva

Chapada dos Guimarães/MT

Ouro Preto D’Oeste/RO

• Adriana Morais dos Santos

• Claudio Martins da Silva

• Sylvia Guimarães

COMITÊ DE EDUCAÇÃO

• Sebastião Lopes Imbiriba

• André Silva

COMITÊ DE GENTE E GESTÃO

• Clóvis Panzarini Filho
• Murilo de Carvalho Gabriel

EQUIPE VAGA LUME

EQUIPES LOCAIS

• Aline Calahani

• Joaquim Augusto Sanches Pereira
• Sharon Hess

EQUIPE 2020
VAGA LUME

Guimarães/MA

COMITÊ DE NEGÓCIOS SOCIAIS

• Priscila Fonseca

Uarini/AM

• Rafael Sasso

• Maria Dinária Lopes Sevalho

• Rodrigo Zanella
• Severina Soares

São Gabriel da Cachoeira/AM

• Ana Flávia da Silva de Oliveira Pereira

• Joaquim Alves da Silva

• Sharon Hess

• Thais Almeida

• Daurineia Gama Pereira

• Dalva Santos de Oliveira

• Maria Gabriely Gasperini Amarante

• Adriana Cury Sonnewend

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Thaissa Grossmann

• Maria Suely de Andrade Ambrosio

• Ivana Moreira da Silva

• Márcia Gasperine

• Dijaik Nery

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Victória Félix

• Luiza Benedita Sampaio Bezerra

• Maria Francisca Lopes Del Pirero

• Evilásio Silva de Souza Filho

Macapá/AP

• Márcia Regina Rodrigues Benevides

• Klicia Oliveira Lopes

• Aurilene Tertuliana da Silva

• Neiza Pinto Xavier

Caracaraí/RR

• Márcio Roberto Sousa Pereira

• Pauliana Nonato de Oliveira

• Ana Lucia Rodrigues

• Leticia Santos Canavieira

EMBAIXADORES

VOLUNTÁRIOS

• Mirza Rosas Augusto Laranja

• Vivaldo Rodrigues de Almeida

da Silva Chave

• Adriana Tuono Gerrari

Grupo Faces do Traumático

• Ana Helena Loureiro

• Clarissa Motta

Barreirinhas/MA

• Catarina Rosa da Silva Pimenta

• Camila Jorge do Amaral

• Flávio Veríssimo

• Cleonicy Martins de Sena Conceição

• Clariomar de O. Souza

Pacaraima/RR

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Cecília Galli

• Ilka do Amparo Sousa Reis

• Daniely Nascimento das Chagas

• Apoliana Guerreiro

• Sharon Hess

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Myriam Uchitel

• Iraneide Lisboa Souza

• Ellen Katarina Leal Pereira

• Erivaldo Messias

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Guilherme Figueiredo Nascimento

• Israel Silva Diniz

• Elza Maria Pereira da Silva

• Roseli de Almeida Paiva

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Helena Massi

• Leticia Santos Canavieira

• Erlane Ferreira dos Santos

• Juliana Buchaim Correa Fonseca

• Rafaelle Luiza Rocha Roza Menezes

• Giselle Emanuela Fonseca Vidal

Ponte Alta/TO

• Juliana Soibelmann Sztrajtman

• Raimunda Nonata D. Diniz Araujo

• Jefferson Júnior de Oliveira Souza

• Noé Rodrigues Bezerra

• Letícia Guimarães Lyle

• Zélia Maria Silva Barroso

• Joelma Amourim Viana dos Santos

• Silvana Loureiro Ságio

COMITÊ DE CAPTAÇÃO

Santarém/PA

• Ligia Juliano Simões

• José Janderson Gomes de Almeida

• Marcia Salles Frug

• Juliane Bonfim Rêgo

• Marta Almeida Pipponzi

• Monique Melo Marinho da Paixão

• Rozenilda Soares da Silva

• Oberdam Silva

•
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AGRADECIMENTOS

GRANDES DOADORES
PESSOA FÍSICA

PARCEIROS 2020
• Ilana Minev

Jantar Vaga Lume

• João Daniel Caram Tucci

• Chef Roberto Eid Phillip

• Joaquim Augusto Sanches Pereira

• Luciana Baptista Philipp

• Juliana Lopes Marques Paixão

• Prof. Carlos Nobre

• Alvaro Augusto Vidigal

• Leila Abraham Loria

• Boleta Gastronomia

• Andrea Consentino

• Ligia Juliano Simões

• Talho Carnes

• Antonio Carlos Pipponzi

• Marco Antonio Alvares Simpriano

• Arnoldo Wald Filho e Tania Wald

• Marta Almeida Pipponzi

Agradecimentos especiais

• Camila Pita Fragoso

• Michel Azevedo Ribeiro

Ajuda Humanitária

• Camila Stolf

• Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi

• Patricia de Britto Costa

• Cristiana Almeida Pipponzi

• Raquel M. S. Otranto Colangelo

• Renan Paiva Chaves

• Cristina Ribeiro Sobral Sarian

• Roberto Correa da Fonseca

• Diego Casarin Oliveira

• Rodolfo Villela

Tradução e Revisão de texto

• Eugenio De Zagottis

• Rodrigo Pinto

• Ana Lúcia Ferreira de Campos

• Fernando Vaccari

• Rosalia Pipponzi

• Guilherme Peirão Leal

• Ruy Gabriel Balieiro Filho

• Gustavo Lôbo

• Victor do Nascimento Leal

PATROCINADORES

Simionato

PARCEIROS AJUDA HUMANITÁRIA
• CoperAlcool

• Funil do Bem

• Instituto Pró-Verde

• Avenues School

• Fundação Amor Horizontal

• Projeto Vida 3D

PARCEIROS

PARCEIROS LOCAIS
• Comunidade Católica Nova Aliança de Soure/PA

• Secretaria Municipal de Educação de Mirinzal/ MA

• Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) de Barcelos /AM

• Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná/ PA

• Prefeitura Municipal de Uarini/AM

• Secretaria Municipal de Educação de Ponte Alta do
Tocantins/ TO

• Secretaria Municipal de Assistência Social de Soure/ PA

• Secretaria Municipal de Educação de Portel/ PA

• Secretaria Municipal de Educação de Barreirinhas/ MA

• Secretaria Municipal de Educação de Santarém/ PA

• Secretaria Municipal de Educação de Breves/ PA
• Secretaria Municipal de Educação de Caracaraí/ RR

• Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da
Cachoeira/ AM

• Secretaria Municipal de Educação Carauari/ AM

• Secretaria Municipal de Educação de Tefé/ AM

• Secretaria Municipal de Educação de Castanhal/ PA

• Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de
Ouro • Preto do Oeste/ RO

• Secretaria Municipal de Educação de Chapada dos
Guimarães/ MT
• Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul/ AC
• Secretaria Municipal de Educação de Guimarães/ MA
• Secretaria Municipal de Educação de Macapá/ AP
•
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• Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de
Pacaraima/ RR

ESCOLA SANTI
ESCOLAGIVING
SANTI
GLOBAL

ESCOLA VERA CRUZ

FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL

COLÉGIO AUGUSTO LARANJA

ESCOLA VERA CRUZ TURISMOFUNDAÇÃO
TIDE SETÚBAL
COLÉGIO AUGUSTO
LARANJA
CONSCIENTE
ARREDONDAR
PLAY
FOR A CAUSE
ASSERTIVA

ESCOLA VERATURISMO
CRUZ
FUNDAÇÃO TIDE SETÚBAL
GLOBALESCOLA
GIVING SANTI ASSERTIVA
CONSCIENTE
ARREDONDAR COLÉGIO AUGUSTO
PLAY FORLARANJA
A CAUSE
GLOBAL GIVING

ASSERTIVA

ACESSORIA JURÍDICA

TURISMO CONSCIENTE

AUDITORIA

ARREDONDAR

PLAY FOR A CAUSE

PRÓ-SABER
PRÓ-SABER
REDE LEQT
PRÓ-SABER
REDE
LEQT
REDE LEQT

COMUNICAÇÃO

• Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Campinápolis/ MT

•
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www.vagalume.org.br
associacaovagalume
associacaovagalume
@_vaga_lume_

