A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que
você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e
um relatório final de resultados.

Relatório de Progresso II

INSTITUTO TRANSFORMANCE: CULTURA & EDUCAÇÃO
Gira-sol Gestão de Energias Vitais: Atividades culturais voltadas para o protagonismo
juvenil em Marabá.
A experiência do protagonismo juvenil na gestão de microprojetos na área artística abriu
oportunidades para muitos jovens. Alguns deles foram extremamente dedicados,
desenvolvendo projetos próprios, pesquisas, crescendo muito pessoal e profissionalmente.
Algumas iniciativas geridas por estes jovens obtiveram reconhecimentos, prêmios e
receberam convites para apresentações no Brasil e no exterior. Com o projeto ganhando
mais visibilidade, mais crianças e jovens se sentiram motivados a participar.
Outro importante resultado foi a criação da BiciRádio Solar*, realizada pelo Núcleo Jovem
em parceria com a Universidade Federal do Pará e com a pesquisadora americana Jessica
Ertel. A BiciRádio está sendo utilizada como meio de comunicação comunitária para
sensibilização sobre a importância das Energias Renováveis. A iniciativa repercutiu não
somente na comunidade, mas também na cidade e internacionalmente. A ação inspirou a
doação de quatro placas solares para o espaço cultural da organização e provocou vários
debates na imprensa local, na Câmara de Vereadores e nas escolas vizinhas sobre os
impactos da hidrelétrica nos rios da Amazônia e na vida da população local e o potencial
da energia solar para a região.
*Bicicleta adaptada com sistema de energia solar e placa fotovoltaica com inversor, bateria e conversor,
sistema de tomada para caixa de som, carregadores em geral e lâmpadas.

Atividades realizadas:







Oficinas artísticas e culturais (teatro, música e dança);
Cursos de criação e Produção Audiovisual;
Criação e apresentação de Espetáculo Intercultural;
Formação do Núcleo Gestor Jovem dos Cursos de Criação e Produção Audiovisual;
Rodas de conversa com a comunidade com especialistas em energia solar;
Curso técnico em Energia Solar – Criação da Bicirádio Solar.

Esse foi o ano de maior mudança na minha vida. O projeto me deu muita
coragem, na vida, na escola, em casa e na comunidade. Mas também me deu
muito apoio. Não é fácil ter coragem. Queria muito que todas as meninas da
minha idade tivessem essa oportunidade.”
Ana Carolina Souza, 14 anos, participante e Coordenadora Juvenil dos
Microprojetos
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