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As despesas do gráfico abaixo representam
todas as despesas materiais que o projeto Dona do
Meu Fluxo demanda para acontecer, ou seja, tudo
aquilo que precisa ser pago para a realização das
oficinas. Fazem parte dessas despesas:

Comunicação: captação das imagens, edição dos
vídeos, elaboração de artes de divulgação.
Materiais: impressão de artes gráficas e camisetas.
.

Logística: custos de transporte, alimentação e
hospedagem da equipe DMF.
Oficina: Lanches durante a realização dos
encontros.
Mobilização: divulgação dos encontros nas
comunidades e mobilização das
beneficiárias.
Captação: Custos com reuniões com
patrocinadores.

DESPESAS DO PROJETO

DESPESAS POR CATEGORIA

R$ 6.118,40 

R$ 2.876,12 

R$8.064,00 

R$3.584,52 

R$1.415,00 

R$6.124,80 

R$350,30 

R$1.507,92 

R$3.372,64 

Passagens aéreas

Deslocamentos
terrestres

Hospedagens

Alimentação

Despesas de oficinas

Despesas de
comunicação

Seguro

Despesas financeiras



INVESTIMENTOS NO PROJETO

Para além dos custos operacionais descritos
anteriormente, o Dona do Meu Fluxo só existe devido
à parceria entre Korui Ciclos de Vida e Raízes
Desenvolvimento Sustentável.

A Korui é responsável pela doação dos
coletores menstruais, entregues durantes os
encontros do projeto.

A Raízes Desenvolvimento Sustentável, por
sua vez, é a parceira executora do projeto, ou seja, é
responsável pela organização dos encontros, criação
dos materiais utilizados, logística da equipe,
acompanhamento financeiro e realiza essas tarefas
de forma pro-bono, doando as horas da equipe.

Em 2019, além de contarmos com o
patrocínio da Natura, contamos também
com as contribuições das quatro
volunturistas que investiram no projeto e
fizeram parte da equipe nesta edição. Outros
custos não cobertos pelo patrocínio e pela
doação das volunturistas foram doados pela
Korui e pela Raízes Desenvolvimento
Sustentável. Os gráficos a seguir mostram os
custos totais do projeto e as contribuições de
cada empresa, patrocinador ou volunturista.

DOAÇÕES DAS EMPRESAS

R$35.600,00 

R$48.000,00 

R$15.000,00 

R$14.820,00 

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO

Korui

Raízes

Natura

Volunturistas

R$35.600,00 

R$48.000,00 

R$30.041,06 

CUSTOS DO PROJETO

Despesas com
coletores

Despesas de
execução do projeto

Demais Despesas


