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       Em abril de 2020, a Ânima Pública e a Vertuno (Empresa

Júnior do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH-

USP) se uniram para a realização do projeto Gotas de

Esperança que foi apresentado para o edital da ENAP. Apesar

de não termos sido contemplados pelo prêmio, o projeto

ajudou muito os nossos membros na hora de pensar possíveis 

 soluções para amenizar os impactos e avanços do Covid-19

no Brasil. 

       Assim, teve como foco central, a facilitação de doações e

distribuição equilibrada de água potável para os moradores de

Paraisópolis. Um dos meios para facilitar essa ideia foi a

projeção de uma plataforma online voltada para a denúncia

sobre a falta de água nas residências e a problemática que as

comunidades periféricas do Brasil poderiam estar sofrendo

devido a pandemia. O resultado dessa força tarefa, que

fomentou a idealização de 2 grandes projetos focalizados em

fortalecimento da solidariedade e abastecimento hídrico em

comunidades de São Paulo, submetidos ao edital da ENAP. 

    Foi uma experiência incrível trabalhar com parceiros tão

especiais como os membros da Vertuno, mesmo à distância, a

persistência e dedicação de todos nos trouxe um resultado

digno de muito orgulho. Abaixo vamos ter algumas das ideias

principais que foram expostas no projeto:



Gotas de
Esperança 

 

Por que precisamos de uma plataforma
voltada para a distribuição de água nas
periferias ?
O Brasil tem aproximadamente 31,1 milhões de brasileiros sem
acesso a água fornecida pela rede geral de abastecimento,
considerando os números a nível regionalizado, o Sudeste possui
cerca de 7 milhões de pessoas sem acesso a água. 
Como aponta Edison Carlos do Instituto Trata Brasil, o foco dessa
condição está em populações vulneráveis que "residem nas
periferias das grandes cidades, favelas, áreas de invasão, áreas
rurais e no semiárido" (IG,2020).

Na cidade de São Paulo, apesar de ter uma considerada
distribuição de água, as regiões mais afetadas pela falta de
abastecimento estão localizadas na zona sul. Como, por exemplo, a
comunidade de Paraisópolis (13,071 domicílios ocupados)

Em meio ao isolamento, 
conectando pessoas através da água. 



16 %

Qual a relação desses dados com a
mitigação dos danos do Covid-19 no
Brasil?

Tendo em vista a impossibilidade de isolamento social por

determinados grupos de pessoas, sobretudo, de trabalhadores

e moradores das comunidades brasileiras, decidimos

direcionar nossa atuação a população das chamadas áreas de

"aglomeração subnormal", promovendo e facilitando atos de

higiene.

Por mais simples que sejam, atos de higiene, como lavar as mão,

protegem a saúde humana de praticamente todos os agente

patogênicos. 

A ausência de soluções promovidas pelo poder público para a

situação das favelas, e a atuação fundamental das ONGs e

grupos de impacto social, nos levaram a identificar a

necessidade de promover uma rede de conexão entre esses

coletivos de liderança local com os possíveis doadores. 

 

Da população brasileira encontra-se
sem acesso a rede de abastecimento

de água, o que implica diretamente na
disseminação do vírus. 



Qual o papel do projeto Gotas de
Esperança ? 

Mapear as áreas que

estão sofrendo com a

falta de

abastecimento hídrico

e disponibilizar esses

dados por meio de um

mapa digital

interativo. 

Divulgar as áreas que

precisam de suporte,

através de nossa

plataforma digital e

captar as doações por

meio desta

Promover a

distribuição das

doações articulando

líderes locais

voluntários,

investindo o

arrecadado em

comércios de região,

através da compra da

água

O que faz dessa proposta uma 
ação inovadora?

A escalabilidade

Pensando em extensões para comunidades que tenham uma

mobilização social interna já estabelecida.

Locais como ONGs atuantes são ideais para a implementação do

projeto.



O impacto

Além de contribuir na distribuição de água para locais sem acesso,

promovendo o contato entre colaboradores e moradores,

desenvolvemos uma plataforma que também servirá como ponto

de denúncia e auxilia na tomada de decisões sobre políticas

públicas voltadas à comunidade. 

Usando a tecnologia a nosso favor
Plataforma completamente digital

Fórum para debate de soluções

entre ONGs e líderes locais das

periferias do Brasil, facilitando

uma comunicação eficiente,

fundamental durante a crise.

Uso de aplicativo de pagamento

online evitando deslocamentos

desnecessários aos bancos da

região.

A viabilidade

O trabalho fornecido pelos líderes locais é um serviço voluntário já

existente, que será usado como ponte para distribuir as doações

de forma equilibrada.



QUEM SOMOS 

FALE CONOSCO

FAÇA PARTETRANSPARÊNCIA

FÓRUM

O projeto impacta quais ODS?

Saúde e Bem- estar : Assegurar uma vida saudável e

promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Água potável e saneamento : Assegurar a disponibilidade e

gestão sustentável da água e saneamento para todos 

Parcerias e meios de implementação

Além do mapa interativo, a plataforma
contará com as seguintes abas:



Nosso controle de eficiência
Acreditamos que não há nada melhor do que a própria população

para reconhecer e apontas suas necessidades fundamentais. Por

esse motivo selecionamos um modelo de organização comunitária

que conta com a colaboração de 420 moradores da região de

Paraisópolis para assistir 21.000 domicílios. Cada líder é

responsável por 50 casas próximas a sua área. Estes, estarão no

controle de distribuição das doações e prestação de contas para a

nossa plataforma.


