
Nossos atendimentos estão 
temporariamente interrompidos, 

mas a ajuda não pode parar.

barcosorriso.com.br



Os casos de Covid no Brasil continuam a aumentar e 
afetar a todos de diferentes formas. E essa situação se 
agrava ainda mais em comunidades isoladas. Que 
tiveram seu abastecimento reduzido e ações como as 
do Barco Sorriso suspensas por tempo indeterminado.

Pensando nisso, criamos a campanha Amor à Bordo 
que irá levar um pequeno auxílio a elas. Em forma de 
cestas básicas e kits de higiene distribuídos através de 
uma logística consciente e responsável.

AMOR À BORDO - UMA CAMPANHA DO INSTITUTO BARCO SORRISO



Entregar 350 Cestas Básicas

OBJETIVOS
DA CAMPANHA

Em uma logística consciente 
Estamos seguindo rigorosas diretrizes de saúde 
para fazer as entregas de forma segura e 
inteligente, como por exemplo:
● Higienização dos mantimentos a serem 

entregues;
● Equipes reduzidas, usando EPI’s;
● Testagem prévia dos voluntários participantes 

contra o Covid-19;
● Distanciamento na entrega através de uma 

triagem prévia dos beneficiados (viagem de 
reconhecimento uma semana antes).

Uma por Família

Entregar 1100 Kits de Higiene
Um por Pessoa

+

AMOR À BORDO - UMA CAMPANHA DO INSTITUTO BARCO SORRISO



    

Total 
R$14.000,00

Total
R$4.850,00

R$40,00 é o custo
de cada cesta

Total
R$27.500,00

R$25,00 é o custo
de cada kit 

Custo da viagem
e EPI’s 

Cestas 
Básicas

Logística
Consciente 

Kits de 
Higiene

AMOR À BORDO - UMA CAMPANHA DO INSTITUTO BARCO SORRISO

META DE
ARRECADAÇÃO



AMOR À
BORDO

AMOR À BORDO - UMA CAMPANHA DO INSTITUTO BARCO SORRISO

INÍCIO DA
CAMPANHA

FINAL DAS
ARRECADAÇÕES

TRIAGEM &
RECONHECIMENTO

17/07 30/08 03-04/09 11-13/09
AÇÃO

CRONOGRAMA



Depósito Bancário
Instituto Barco Sorriso

CNPJ 32.446.444/0001-41
Banco do Brasil - 001

Agência 3510-6
Conta Corrente 36498-3

barco.sorriso

Doe através de depósito bancário ou 
PicPay. Valores indicados:

AMOR À BORDO - UMA CAMPANHA DO INSTITUTO BARCO SORRISO

Caso queira fazer doações de valores maiores, 
entre em contato conosco através do e-mail:

oi@barcosorriso.com.br

CLIQUE
AQUI

COMO AJUDAR

https://app.picpay.com/payment?type=store&hash=rTyDOqk9iknJkB7c
https://app.picpay.com/payment?type=store&hash=rTyDOqk9iknJkB7c
https://app.picpay.com/payment?type=store&hash=rTyDOqk9iknJkB7c


SOBRE O BARCO SORRISO
Somos, desde 2013, uma iniciativa integralmente 
voluntária, sem vínculos políticos ou religiosos. 
Levamos atendimentos médico e odontológico 
gratuitos e educação em saúde às comunidades 
litorâneas isoladas, em especial às suas crianças e 
idosos, com o intuito de promover melhoria 
contínua da qualidade de vida local.

VISÃO E VALORES
Através de responsabilidade, respeito à cultura 
típica de cada região, cooperação e sempre com 
um olhar voltado à evolução e expansão, 
sonhamos em replicar nosso protocolo e modelo 
de atendimento e levar saúde bucal a qualquer 
lugar do mundo.

barcosorriso.com.br



CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR NOSSO VÍDEO

barcosorriso.com.br

https://vimeo.com/238811656
https://vimeo.com/238811656
https://vimeo.com/238811656


MAS POR QUE ELES?
Sabemos que existem muitos lugares que precisam de 
auxílio odontológico, mas essas comunidades possuem 
uma dificuldade a mais: sua localização!

O isolamento, a distância e a dificuldade de acesso 
os afastam ainda mais de qualquer ajuda: eles não 
conseguem ir até ela e ela não chega até eles. 

São comunidades carentes 
principalmente de informação, 
atenção e cuidados.

E é por isso que o Barco Sorriso 
existe!

SOBRE O BARCO SORRISO

barcosorriso.com.br



ATENDIMENTOS

21
VIAGENS

41 DIAS
06 

ANOS

1964 
+ de 345 
Voluntários 
envolvidos

+ de 4.950
Kits de Higiene 
Bucal Doados

Cerca de 40
voluntários 

por ação
Cerca de
240 Kits
por ação

+ de 129
Próteses Totais ou 
Parciais entregues

+ de 21
Comunidades 
Beneficiadas

Em apenas QUATRO finais de semana por ano, conseguimos realizar cerca de 550h em atendimentos (2018)!

SOBRE O BARCO SORRISO



RESULTADOS E IMPACTO DOS ATENDIMENTOS:

barcosorriso.com.br

SOBRE O BARCO SORRISO

Aumento da 
consciência sobre a 

importância da 
higiene bucal

Redução do índice 
de problemas de 

saúde geral

Melhoria na 
alimentação/ 
ingestão de 
alimentos

Aumento da 
autoconfiança e 

autoestima

Aumento de 
presença e 

rendimento escolar 
(crianças e adolescentes)

Pessoas mais 
sorridentes! 

Melhorando a 
qualidade de vida da 

comunidade em geral.



Para mais informações sobre a 
Campanha e o Barco Sorriso acesse:

INSTAGRAMSITE

https://www.barcosorriso.com.br/
https://www.instagram.com/barco.sorriso/
https://www.instagram.com/barco.sorriso/
https://www.barcosorriso.com.br/

