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Bem-vind@s ao Relatório de 5 anos da Virada
Sustentável Manaus. Relembrar cada passo dado e
tanta gente dedicada para que o festival se tornasse
o que é hoje na capital amazonense traz um enorme
sorriso em nossos rostos e lágrimas em nossos olhos.
Manaus acolheu, desde o primeiro momento, o que hoje é o
maior festival de sustentabilidade da América Latina e está
em diversas cidades do Brasil a caminho de outros países.
A população, espaços públicos, voluntários, proponentes de
atividades, parceiros e equipe que viram Manaus desde 2015.
Nas páginas a seguir você irá sentir, relembrar e
compreender a importância que a Virada Sustentável
Manaus tem na vida de tantas pessoas, iniciativas, locais e
movimentos na capital amazonense.
É extremamente gratificante escutar histórias de pessoas que
tiveram a vida modificada pela Virada Sustentável Manaus,
poder contar com mais de dois mil voluntários desde a primeira
edição, saber dos legados que construímos, diversos projetos
que surgiram devido o festival e ter uma equipe colaborativa
que acredita em um mundo melhor e luta todos os dias pela
Manaus dos nossos sonhos.
Desfrute e inspire-se neste Relatório de 5 anos da Virada
Sustentável Manaus e tenha a certeza que, sim, é possível
virar a cidade onde vivemos e sermos a mudança que
queremos ver no mundo.
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2015

de 23 a 26 de julho
8 mil pessoas impactadas
500 voluntários
152 atividades
18 locais
Conselho Criativo: 15 membros
Apoiadores: 14
> Maestro Rui Carvalho
na Abertura da Virada
Sustentável

> Abertura da Virada Sustentável no Teatro Amazonas

> Voluntários na Abertura da Virada Sustentável

> Lançamento do festival na Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

> Atrações musicais no Largo São Sebastião
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2016

de 7 a 10 de julho
8,6 mil pessoas impactadas
400 voluntários
274 atividades
20 locais
Conselho Criativo: 30 membros
Apoiadores: 16
> Aula de Zumba no
Largo São Sebastião

> Distribuição de mudas no Largo São Sebastião

> Roda de conversa
"Qual a Manaus dos nossos sonhos"

> Ação de troca de livros no Largo São Sebastião

> Lançamento da Virada no Parque do Mindu
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2017

de 29 a 30 de Julho
9,3 mil pessoas impactadas
360 voluntários
203 atividades
14 locais
Conselho Criativo: 36 membros
Apoiadores: 16
> Voluntários no
Largo São Sebastião

> Exibição do filme de realidade virtual Amazônia Adentro

> Yoga no Parque do Mindu na programação
do Circuito Zen

> Abertura do festival no Teatro Amazonas com Amazonas Filarmônica e Orquestra
da Câmara do Amazonas

> Inauguração da sede do Reusa na Redenção
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2018

de 28 a 29 de julho
15 mil pessoas impactadas
365 voluntários
274 atividades
26 locais
Conselho Criativo: 48 membros
Apoiadores: 18
> Grafite na
Bola do Coroado

> Abertura do festival no Teatro Amazonas com a
Amazonas Jazz Band

> Coleta de resíduos no Igarapé do Tarumã

> Distribuição de mudas no Parque do Mindu

> Lançamento do festival no Parque do Mindu
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2019

de 26 a 28 de julho
25 mil pessoas impactadas
350 voluntários
160 atividades
22 locais
Conselho Criativo: 57 membros
Apoiadores: 25
> Yoga na
Torre do MUSA

> Show da Dona Onete no Largo São Sebastião

> Dona Onete no Largo São Sebastião

> Festa WAKE no Bosque da Ciência

> Banho do Bem na Praça da Matriz
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2019

de 26 a 28 de julho
> Caminhão Conhecendo os
ODS na Praça da Polícia
> Banho do Bem na Praça da Matriz

> Bazar na Avenida Beira Rio, no Coroado

> Voluntários em frente ao Teatro Amazonas
18
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TOTAL
> Roda de conversa na Galeria do Largo

desde o início da
virada em 2015

65.900 mil pessoas impactadas
1.818 voluntários
1.063 atividades
100 locais
Conselho Criativo: 57 membros
Apoiadores: +50 parceiros nos
5 anos de Virada Sustentável
Manaus

> Show no Largo
São Sebastião

> Revitalização do espaço "Cantos de Leitura" na Cooperativa Aliança

> Inauguração da sede do Reusa
> Exibição do filme de realidade virtual Amazônia
Adentro
20
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DEPOIMENTOS
>>>>>>>>>>>>>

>

mobilidade social
de coletivos

>

<

>

Superintendente-Geral da
Fundação Amazonas Sustentável

<

a mudança começa
dentro de nós

utilizando a arte e o
lúdico como ferramentas

<

>
<
seguimos caminhando e
> lutando juntos agora <
nos deu mais certeza
> de nossa escolha <
a experiência que
> fica não tem preço < o que importa
> é o legado <
é um espaço de
> troca de saberes < cuidamos da vida,
> automaticamente <
essa troca é produtiva e
> tem dado bons frutos <
foi um laboratório
de ideias
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Virgílio Viana

A Virada Sustentável tem uma importância enorme
para a Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Foi a porta de
entrada para que a fundação desenvolvesse um cronograma de
atividades na cidade de Manaus. Por meio do festival, entramos
em contato com dezenas de grupos da sociedade civil organizada
na cidade, que nos trouxeram suas prioridades, conquistas e
desafios. A partir disso, estabelecemos um número crescente de
parcerias que fizeram com que a FAS ganhasse a Coordenadoria
Cidades Sustentáveis, com o objetivo de propor melhorias na
cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e
engajamento. Passamos a desenvolver diversas atividades inspiradas
pela Virada Sustentável. A primeira delas foi o Projeto de Restauração
Ecológica e Urbanização Sustentável na Amazônia (Reusa), que teve
o seu embrião na programação do festival no bairro Redenção, onde
nos encantamos com o desafio de ajudar a transformar a realidade
de uma população de baixa renda, que vivia em um contexto muito
prejudicado pela poluição do Igarapé do Gigante, entre outras
circunstâncias. O projeto virou uma atividade simbólica para a FAS
e pretendemos replicá-lo em outras localidades. Além da Virada
Sustentável e do Reusa, a Coordenadoria Cidades Sustentáveis
engloba os projetos Feira da FAS, o Prêmio Vire Manaus, Papo
Sustentável e Agita Municípios, que envolvem a população em ações
voltadas para a promoção da sustentabilidade do Amazonas."
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DEPOIMENTOS
Mariana Amaral
e André Palhano
Idealizadores da virada!
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Eu acredito que a mudança começa dentro de nós e em todas as
cidades onde acontece a Virada Sustentável. É muito bonito ver o
crescimento das atividades ligadas ao bem-estar e à qualidade de
vida. Em Manaus não podia ser diferente. Na capital da Amazônia nós
sempre tivemos uma grande adesão dos participantes que desejavam
uma vida com mais autoconhecimento e alcançar a sustentabilidade
interior. Foram dezenas de atividades como yoga, meditação, dança e
até uma festa matinal que falava sobre a paz no planeta. Certamente
que as pessoas saíram do nosso festival com mais amor e consciência.

Estamos atraindo ou afastando as pessoas quando falamos
em sustentabilidade? As informações e imagens relacionadas
à destruição geradas pelos eventos climáticos extremos, a
crescente desigualdade no mundo ou a triste realidade dos
refugiados, estão sendo capazes de alterar o modo como
percebemos este quadro alarmante ou como cobramos soluções
de mudança?
Foi com essas e outras perguntas em mente que um grupo de
pessoas criou e organizou um festival cultural com um claro
objetivo: apresentar a sustentabilidade para a população
de um modo diferente, sem imposição de regras ou jargões
catastrofistas, utilizando a arte e o lúdico como ferramentas
principais de comunicação. E, claro, sem perder de vista a
seriedade que o tema exige.
Foi assim que nasceu a Virada Sustentável, hoje o maior festival
de sustentabilidade da América Latina, que se espalhou Brasil
afora e hoje está presente em seis cidades, além de uma edição
em gestação que será realizada em Lisboa, Portugal."

Mariana Palhano - Idealizadora da Virada Zen

André Palhano - Idealizador da Virada Sustentável
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DEPOIMENTOS
Paula Gabriel
Coordenadora da Virada Sustentável Manaus
Meu primeiro encontro com a Virada Sustentável
foi em São Paulo, em 2012. O Parque Ibirapuera,
que sempre fez parte do meu dia a dia na cidade
onde nasci, estava ainda mais lindo naquele dia!
Eu ainda não sabia, mas aquele encontro mudaria
para sempre a minha vida.
Em um segundo momento, já como colaboradora
da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em
2013, tive a oportunidade de assistir à palestra do
André Palhano, idealizador da Virada Sustentável,
em um evento em São Paulo. Curioso com o vídeo
que assistimos sobre o festival, o superintendente-geral da FAS, Prof.
Virgílio, pediu que me apresentasse ao André e entendesse melhor quem
havia produzido aquele lindo material. Após algumas trocas de e-mails,
fomos almoçar na Vila Madalena, perto da Casinha da Virada (sede da
Virada Sustentável São Paulo), André e eu. Dali em diante, sempre em
bastante sintonia, iniciamos o que se tornaria uma parceria maravilhosa
entre a Virada Sustentável e a FAS.
Neste terceiro momento, André aceitou nosso convite e foi a Manaus
palestrar para nossos colaboradores na sede da FAS sobre como a
comunicação inspiradora pode transformar o mundo. Além da visita à
capital amazonense, o levamos para conhecer nossos projetos no interior
e para um inesquecível banho no Rio Negro.
O quarto encontro foi em 2014 quando, a convite do André Palhano e
sua equipe, a FAS levou um pouco da floresta para a Virada Sustentável
de São Paulo. Foi um enorme aprendizado e desafio levar um pedacinho
da floresta para a capital paulista - desde o planejamento, até os dias
do festival. Na Avant Premier, momento em que todos os proponentes
contam um pouco das atividades que realizarão durante a Virada
Sustentável, reencontrei a Dani (que há anos foi minha professora de
flauta) e conheci a Deb - ambas produtoras do festival. Ali, me senti
26

completamente acolhida e confiante de que
tudo daria certo, que não estávamos sozinhos e
teríamos uma linda participação da FAS na
Virada Sustentável São Paulo 2014. Apresentações
do Poeta Celdo Braga e Grupo Imbaúba, exposição
de fotos dos projetos da FAS nas comunidades
ribeirinhas e indígenas, exibição do documentário
Amazônia Eterna e rodas de conversas foram algumas
das atividades realizadas na capital paulista.
O quinto encontro com a Virada Sustentável - este sim foi
determinante para mudar completamente a minha vida começou com as muitas "pontes aéreas" São Paulo-Manaus.
Em conversas e pesquisas, busquei as organizações da
sociedade civil que transformavam Manaus e a vida das pessoas
em um lugar melhor. Como a Virada e eu somos originalmente de
São Paulo, sempre quis que a edição de Manaus tivesse a alma e a
cara dos amazonenses, do povo forte do Norte. Foi quando criei o
"Conselho Criativo" - um grupo de pessoas, movimentos e coletivos
da sociedade civil que cocriariam o festival na capital do Amazonas.
Entre "pontes aéreas" e reuniões, percebemos que faria todo o sentido
eu me mudar para Manaus e coordenar a primeira edição da Virada
Sustentável Manaus em julho de 2015 de pertinho.
Foi assim que a Virada Sustentável "virou" a minha vida: no dia 29
de agosto de 2015, me mudei de São Paulo para Manaus e lá sigo
vivendo feliz para sempre. Segundo minha mãe, me adaptei a minha
"nova vida" no dia seguinte.
Um agradecimento especial para que tudo isto se tornasse realidade:
Prof. Virgílio Viana, André Palhano, Mariana Amaral, Dani Godoy,
Débora Ribeiro, Márcia Oliani, Eduardo Taveira, Isandra D'avila, André
Ballesteros, Inês Daou, IAÍ Promoções, Felipe Irnaldo, Time FAS, Jander
Manauara, Cleber Santos, Giselle Mascarenhas, Cristine Rescarolli,
Matheus Oliveira, Juliana Teles, Marcus Bessa, Alessandro Cruz,
Yasmin Amaro, Denis LDO, Yuri Conte, Leonardo Kumagai, Gabriel
Cavalcante, Manu Campos, Up Comunicações, Tanous Braga, Thiago
Looney e todos que estiveram ao meu lado nesta linda equipe que, de
2015 até hoje, se transforma em busca da Manaus dos nossos sonhos!
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DEPOIMENTOS
Marcos Apolo Muniz
Secretário de Cultura e Economia Criativa

"a virada
virou
minha vida"
A Virada Sustentável é uma iniciativa de valor
inestimável, pois chama a atenção para uma questão
inerente da nossa região, que é a busca incessante de
manter a floresta viva em pé.
Como promover a sustentabilidade, ao mesmo tempo que
se buscam novas formas de aproveitar economicamente a
biodiversidade da Amazônia, sem destruir a floresta? Essa é
a grande questão que, durante o evento, ganha visibilidade
entre a população e as pessoas aprendem, de forma leve e
divertida, como contribuir.
A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
fica feliz em participar da história da Virada Sustentável
Manaus e em ajudar a promover esse diálogo. Que sejam os
primeiros cinco anos de uma longa história!"
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>>>>>>>>>

Um encontro de pessoas com vontade de
transformar o mundo, assim pode ser definida a
Virada Sustentável Manaus.
Quem se envolve na mobilização – seja como
organizador, voluntário, proponente de atividade
ou público participante – encontra o espaço ideal
para se engajar em diferentes causas ou ainda uma
abertura para novas descobertas e oportunidades,
tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
Mais de 65,9 mil pessoas, segundo dados da
organização do festival, já tiveram suas vidas
impactadas de alguma forma pela Virada
Sustentável Manaus.
Conheça algumas dessas histórias!
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DEPOIMENTOS

"a virada virou minha vida"
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Incentivar a Virada Sustentável a estar presente cada
vez mais nas comunidades periféricas, onde já existe
mobilidade social de coletivos e fortalecer o que já vem
sendo desenvolvido é uma missão que também nos
cabe dentro do festival. Trazendo desde articulação com
artistas/atores, valorizados dentro dos seus espaços de
atuação nos bairros, e também fazendo o sentido inverso
do que há de cultura no centro, levando o público e o
próprio artista ao pertencimento de todo seu espaço na
cidade e por meio da arte geral instigar a consciência
ambiental de todos."

A Virada Sustentável mudou minha vida. Ela foi o start.
Sou estudante de Direito e pretendo seguir na área de
Direitos Humanos e a Virada foi meu laboratório de ideias,
rede de contatos e networking. O Caboco do Bem surgiu
após a participação no festival e hoje é uma das coisas mais
importantes da minha vida. Além disso, conheci várias pessoas
incríveis que colaboraram com a minha carreira e meu legado
de tornar o mundo um lugar melhor. No ano passado, fui para
o Egito fazer um intercâmbio pela Aiesec, estagiei em um
escritório de Direito Internacional e Direitos Humanos. Isso foi
tão importante para mim. Quando voltei, comecei um estágio
na Acnur e hoje trabalho com o atendimento de refugiados.
Percebo o quanto tudo se interligou graças à Virada, as pessoas
que cruzaram meu caminho, as organizações em que trabalhei
e tenho contato. Eu me sinto grato por ter vivido isso. Enxerguei
uma grande oportunidade para minha vida e agarrei com força.
Hoje, carregando o nome do Conselho Criativo do festival,
acredito e espero conseguir inspirar outras pessoas a fazerem
parte dessa mobilização e terem suas vidas mudadas também.

Jander Manauara
Rapper e Articulador Cultural

Rafael Souza
Caboco do Bem
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DEPOIMENTOS

"a virada virou minha vida"
A Virada Sustentável virou a minha vida
em vários "campos" diferentes. Abriu
possibilidades e oportunidades de conhecer
pessoas e métodos diferentes de agir, mas
que caminham em prol do mesmo objetivo:
preservar e restaurar. Pessoalmente, a questão
ambiental sempre foi uma luta minha, mas
quase que uma luta solitária. Com o festival,
eu vi que tinham muitas pessoas na minha
cidade que pensavam igual e sou grata por
esse encontro. Estamos longe de alcançar tudo
o que almejamos, mas seguimos caminhando
e lutando juntos agora. Tive o prazer de
trabalhar diretamente na produção das
duas últimas edições da Virada em Manaus.
Isso me trouxe muitas alegrias e satisfação
pessoal. Sigo grata à Virada por tudo que me
proporcionou, incluindo aí, amigos mais que
amados que levarei para toda a minha vida."

A Virada Sustentável foi uma injeção de motivação para
que eu perseguisse meu sonho de trabalhar com
sustentabilidade. No primeiro ano do festival, havia
acabado de abrir minha empresa e queria muito atuar com
projetos sustentáveis e com a cadeia produtiva amazônica.
Tenho minha origem em populações extrativistas, em povos
tradicionais. Sou bisneta de indígena e neta de seringueiro. Então,
sempre quis ter a oportunidade de voltar minha profissão – que é
engenharia ambiental – para dentro da cadeia produtiva amazônica
e trazer um mercado justo, de fato, para a floresta. Quando a Virada
Sustentável surgiu, deu o gás para que eu investisse nesse sonho e hoje
a Sustental Projetos é tudo o que é. Sou muito grata por esse começo,
por me proporcionar o primeiro networking, os primeiros contatos, pois
as oportunidades iniciais de trabalho que surgiram foram por conta das
conexões que estabeleci dentro do festival."
Mariana Sena – Sustental Projetos

Giselle Mascarenhas – Grupo Transformação

		
A Virada Sustentável foi um ponto de conexão muito grande
com a minha cidade! A primeira edição foi exatamente um ano depois
de decidir ficar em Manaus. Tinha morado um tempo em São Paulo e
quando voltei a Manaus senti uma conexão muito grande localmente,
mas ainda me questionava se deveria ficar por aqui. Na mesma época
em que eu e o Marcus Bessa decidimos embarcar na jornada de abrir
o Impact Hub Manaus, as reuniões da primeira Virada começaram a
acontecer. E esse movimento só nos deu mais certeza de nossa escolha e
do propósito de transformar nossa cidade."
Juliana Teles - Impact Hub Manaus
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Ao tomarmos conhecimento da Virada Sustentável,
vimos a oportunidade de participar de algo diferente,
capaz de proporcionar à nossa comunidade um
processo de sensibilização socioambiental por meio da
arte, da cultura e do lazer. Vimos no Conselho Criativo,
que organiza e realiza a Virada Sustentável, um meio de
conhecer e interagir com outros grupos e movimentos
existentes na cidade. Escolhemos o
Parque Estadual Sumaúma por ser um espaço verde
da cidade, onde as pessoas pudessem mergulhar na
natureza e sentirem que são parte dela.
A Virada representa para o Instituto Sumaúma
uma sinergia positiva e nos permite desenvolver atividades criativas que impactam
positivamente na sociedade."

Augusto Leite – Instituto Sumaúma
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DEPOIMENTOS
conselho criativo

>>>>>>>>>>

O Conselho Criativo é um grupo de organizações não governamentais (ONGs) que trabalha com ações educativas
e socioculturais em prol da promoção de práticas saudáveis
e sustentáveis na cidade. Seu papel na Virada Sustentável
Manaus é contribuir para que o festival atenda os conceitos
estabelecidos pelos seus idealizadores e garantir que cada
atividade aconteça para incentivar o pensamento coletivo e
a construção do mundo que queremos viver, tornando possíveis as mudanças necessárias para transformar o planeta em
um lugar cada vez melhor para a atual e as futuras gerações.
Atualmente, o Conselho Criativo é formado por 57 organizações da sociedade civil, coletivos de cultura, movimentos
sociais, equipamentos culturais, entre outras instituições,
que conjuntamente desenvolvem a programação que vai
para as ruas.

depoimentos das organizações >>
Para nós do Rip Art, era um sonho participar
diretamente da Virada Sustentável, pois já
fazíamos esse trabalho junto à comunidade.
No ano de 2019, aconteceu e foi maravilhoso!
O festival é importante porque é um incentivo
a mais para a comunidade, conseguimos fazer
diversas parcerias e mostrar para várias pessoas
o nosso trabalho.
O que nos motivou a integrar o Conselho
Criativo foi a alegria que a Virada Sustentável
Manaus traz para o bairro a cada edição e
mostrar que a sustentabilidade está em todos
os lugares onde acontece a programação. Sem
dizer que a experiência que fica não tem preço."

A Virada Sustentável significa muito para o nosso grupo.
Ela é um movimento que consegue reunir muita gente boa,
engajada, com vontade de fazer acontecer e tornar nossa
cidade cada vez mais sustentável, zen e amigável para todos.
É sempre bom participar porque acabamos nos conectando
com outras organizações, ativistas e artistas maravilhosos
para fazer algo legal. Muitas histórias já contamos com
esse movimento: distribuímos livros, revitalizamos o muro
do Bosque da Ciência, iniciamos a reforma do Centro
Comunitário do Monte das Oliveiras, fizemos oficinas de
educação ambiental... O que importa é o legado que deixamos
para a cidade, para nossa gente.
Anima-nos bastante que a Virada está conseguindo alcançar
espaços onde ela não chegava. Estar mais presente na
periferia, nas comunidades, tem um significado enorme. É o
impacto positivo sendo disseminado e transformando vidas.
Continuaremos pensando global e agindo local!"
José Adalberto
Global Shapers Manaus

Dona Maria Cristina Pereira - Rip Art
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DEPOIMENTOS
conselho criativo

depoimentos das organizações >>

O Escangalho Cultural é uma iniciativa dentro
da periferia com objetivo de transformar
realidades tristes em nosso meio. No entanto,
sabemos que para enfrentar tantos desafios é
preciso fazer pontes com outras organizações
preocupadas com o planeta.
A Virada Sustentável para nós é um espaço de
troca de saberes e de transformação pela arte,
que é a nossa principal ferramenta de diálogo
com os vários públicos.
Um dos maiores motivos de estarmos no
festival é a unidade pelo cuidado com a mãe
terra, que a cada ano sentimos grandes e
perversas mudanças que vêm ameaçando
a existência da vida. Outros motivos são as
possibilidades de expandir nossa proposta de
ações micro nas periferias para uma grande
ação dentro da Virada Sustentável."
Jon Navegante - Escangalho Cultural

A Nativos Crew Produções por 12 anos se mantém em
Manaus percorrendo as periferias da cidade, realizando
um trabalho de base e intercâmbio sociocultural.
A participação na Virada Sustentável vem contribuir por
uma cidade melhor e nos proporciona a oportunidade de
conhecer várias iniciativas e pessoas que lutam realmente
por essa causa. O festival foi intenso e muito gratificante.
Foram dias de conexões com o próximo, porque quando cuidamos
do meio ambiente, de ações e projetos, cuidamos automaticamente
da vida. A Virada Sustentável é uma experiência única. E já posso
sentir algo ainda mais grandioso nas próximas edições!"
Mayking - Nativos Crew Produções

O Grupo TransformAÇÃO está na Virada
Sustentável desde sua primeira edição em
Manaus, em 2015. O motivo é exatamente
a proposta da Virada Sustentável. Boa
parte dos assuntos dispostos e discutidos no
festival vão de encontro com o que queremos
e fazemos em nossa organização. Dentro do
que desejamos para uma Manaus do futuro,
a Virada Sustentável é uma fonte de ideias,
projetos e pessoas interessadas em preservar o
que temos e recuperar o que perdemos, tanto
de recursos naturais como reutilização de matérias-primas.
O Grupo TransformAÇÃO pretende manter essa parceria de sucesso com o
festival. Essa troca é produtiva e tem dado bons frutos."
Giselle Mascarenhas - Grupo Transformação
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COMUNICAÇÃO
redes sociais

As mídias sociais têm sido uma importante
ferramenta de comunicação para a Virada
Sustentável Manaus desde sua primeira edição.
Com a função principal de engajar pessoas em prol
das causas evidenciadas pelo festival, nossos canais
online endossam conexões, informam, sensibilizam
e estimulam a participação do público em ações que
impactam positivamente a cidade – antes, durante
e depois do festival. Como resultado deste trabalho,
o ano de 2019 marcou um crescimento expressivo
da Virada Sustentável Manaus no universo digital
e de muita interatividade com a população, do
lançamento do edital para adesão de atividades,
passando pela convocação de voluntários até a
cobertura colaborativa nos dias da mobilização.

FACEBOOK
+ 6,5 mil seguidores
Dados de Julho/2019
+ 340 mil pessoas alcançadas
+ 280 mil interações nas publicações

#EuViroManaus

+ 1000 publicações no Instagram

INSTAGRAM
+ 6 mil seguidores
Dados de Julho/2019
+ 21 mil interações em posts
+ 300 mil interações nos stories
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virada na mídia
+ 1 milhão de reais
em mídia espontânea
nos 5 anos
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LEGADOS
>>>>>>>>>>>>>>>>>

Em cinco anos, a Virada Sustentável Manaus comprovou que, com muita
disposição, força de vontade e energia para colocar a mão na massa, é
possível construir – em apenas alguns dias – um legado capaz de impactar milhares de pessoas. Inspirados pelo espírito de colaboração, voluntários, empresas e organizações aproveitam o festival para dar um start em
iniciativas em prol de uma causa especial ou ainda ampliar um projeto já
existente, prolongando os resultados positivos da mobilização.

> reusa/redenção
O bairro Redenção é o lugar onde é
desenvolvido o projeto Reusa, idealizado
pela Fundação Amazonas Sustentável
(FAS) e parceiros, após a Virada
Sustentável Manaus de 2016, como fruto de
uma demanda dos próprios moradores. Em
2017, durante a terceira edição do festival, foi
inaugurada a sede da iniciativa, construída no
rip-rap do igarapé do Gigante, com a proposta
de estimular a geração de renda sustentável e
recuperação ambiental no leito do rio, por meio de oficinas
transformadoras e ações de mobilização.
A busca por um lugar mais digno para viver contagiou os moradores
do local. Assim, o Reusa se fortaleceu, abraçando iniciativas como o
Rip Art, coletivo que alcança 40 famílias do bairro com capacitação
profissional, artesanato, reciclagem e conscientização ambiental, e o
Grupo TransformAÇÃO, que, com o uso de materiais recicláveis, começou
a promover uma intervenção urbana sustentável na Rua São Vicente de
Paula, como a pintura dos muros das casas, construção de alambrados na
beira do igarapé, uma ponte, entre outros.
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> viramos a Redenção!
O bairro Redenção, situado na Zona Centro-Oeste de
Manaus, foi um dos pontos da cidade que vivenciou a
transformação social proporcionada pela Virada Sustentável
Manaus 2019.
Durante o festival, os muros das casas da Rua São Vicente de Paula
ganharam novas cores com um mutirão de pintura e receberam grafites
de diversos artistas locais. O turismo social também teve destaque, com
a realização de um passeio para que os visitantes pudessem conhecer
as atividades desenvolvidas pelo Projeto de Restauração Ecológica e
Urbanização Sustentável na Amazônia (Reusa). Ainda na programação da
Virada Sustentável Manaus de 2019, o arquiteto amazonense Sérgio Santos,
em conjunto com diversos parceiros, realizou voluntariamente o sonho de
uma moradora da comunidade, Euderlene Lima da Costa, de 45 anos. A
casa dela, de madeira, que comportava nove pessoas em três cômodos, foi
totalmente reformada com materiais recicláveis e de baixo custo.
Encerrando o circuito de atividades, a Orquestra de Violões do
Amazonas encantou os moradores, que puderam ver de perto –
muitos, pela primeira vez – um concerto dessa formação orquestral.
O espetáculo, intitulado Sustentabilidade e Violão, foi realizado em
pleno rip-rap, à beira do igarapé do Gigante, que corta o bairro. Foi um
momento histórico e emocionante para os moradores.
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>>>LEGADOS

> reusa/redenção

Foi no dia 12 de junho de 2019 que eu soube, em um café
da manhã, que receberia essa graça e eu só chorei, muito.
Até hoje me emociono, pois eu não acreditava que um dia
teria minha casa construída.
Nós morávamos em um pedaço de casa, já havia caído a
parte da cozinha comigo e minha filha dentro, e por pouco
ela não se machucou gravemente. Hoje temos uma moradia
digna, onde podemos dormir tranquilos, o que antes não era
possível, pois precisávamos dividir o espaço. Agora, cada um
tem seu cantinho!
Amo minha casa e agradeço a Deus por ela. As pessoas
que passam na rua se admiram, falam que é diferente e já
pediram até para entrar e conhecer. Estou muito feliz e desejo
que outros passam a ser beneficiados assim como eu fui."
Elderlene Lima da Costa – Casa da Lene
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> viver melhor
Um dos locais distantes do centro de Manaus, localizado
na Zona Norte, o Conjunto Viver Melhor recebeu um palco
com shows musicais e atividades para crianças durante a
Virada Sustentável Manaus de 2018. Foi um dos diferenciais, pois o local dificilmente recebe movimentos culturais gratuitos.

> terminais de ônibus
Um dos locais que mais recebe pessoas diariamente em
Manaus são os terminais de ônibus, que em 2018 e 2019
ganharam atividades gratuitas da Virada Sustentável
Manaus, como doação de mudas de plantas, ações culturais, dança e uma mostra com o intuito de difundir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), por
meio da fotografia e expressão artística. O material da
exposição foi selecionado por intermédio de um concurso
sob comando da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável Jovem da Amazônia (SDSN Youth Amazonia, em inglês). São imagens que retratam a Amazônia e o
alcance do ODS na região.
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> feira do
São José
A mobilização da Virada Sustentável Manaus fez o diferencial na feira
do São José, local que possui centenas de feirantes e recebe milhares
de pessoas diariamente. A feira recebeu uma ação de doação de mudas de plantas. Além disso, os voluntários do festival também apresentaram atividades de educação ambiental com orientações e distribuição de panfletos sobre o assunto.
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>>>LEGADOS

> voz aos imigrantes
Um assunto importante que ganhou
visibilidade na Virada Sustentável
de 2019 foi a situação dos venezuelanos refugiados em Manaus. Famílias inteiras que fugiram da crise
econômica e política que abala a
Venezuela, hoje improvisam barracos nas ruas da capital amazonense e pedem ajuda nos semáforos.
Em busca de novas oportunidades, os
imigrantes sofrem com a falta de abrigo,
a discriminação e a dificuldade de encontrar
trabalho. Essa realidade, constatada diariamente por quem circula pela cidade, foi retratada nas ações do
projeto Hermanitos durante o festival.
A iniciativa, que desenvolve ações de apoio aos imigrantes, participou pela
primeira vez da mobilização e realizou atividades que chamaram atenção
da população para o tema. Entre elas, a exposição fotográfica "Saudades y
Esperanzas", que retratou quatro famílias em diferentes espaços urbanos da
capital. A exposição chamou atenção de quem passou pelo Largo São Sebastião e pela Biblioteca Pública do Amazonas, localizados no Centro.
Além de sensibilizar o público brasileiro, apresentando um olhar diferente
sobre os venezuelanos que residem na capital, o projeto Hermanitos realizou em sua sede, no Bairro Parque 10, ações específicas para os imigrantes,
inclusive para as crianças, como narração de histórias, teatro, brincadeiras,
pinturas e muito mais – integrando esta população, que atualmente vive em
situação de vulnerabilidade social.
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> rodas
de conversa
Desde sua primeira edição, a Virada Sustentável Manaus
também difundiu propostas para garantir uma cidade melhor, mais arborizada, sustentável e socialmente preocupada
com o bem-estar de todos. Pois, foram realizadas rodas de
conversa sobre a Manaus dos nossos sonhos, preconceito racial, política, suicídio, desperdício de alimentos e
outros temas. Também ocorreram inúmeras
atividades e oficinas sobre reciclagem
de óleo de cozinha, paletes, garrafas
de vidro, PET, robótica, vassoura
sustentável, entre outros.

> limpeza do Tarumã
Ainda na área ambiental, durante as 5 edições da Virada Sustentável Manaus, aconteceram ações de retirada de lixo e materiais recicláveis, descartados de forma incorreta nas águas do Tarumã. As ações foram organizadas pelos projetos Grito D'Água e Remada Ambiental, com o apoio de
mais de voluntários utilizando pranchas de stand up paddle, caiaques e
canoas motorizadas. Além disso, essas atividades incentivaram a participação da Virada no projeto Tarumã Alive, movimento que reuniu milhares
de pessoas na Praia da Lua, em Manaus, com o objetivo de incentivar
um cuidado melhor e mais sustentável com as águas do Tarumã.
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>>>LEGADOS
> circuito zen
A quantidade de adeptos de atividades que
enfatizam saúde, atividade física e bem-estar foi
crescendo junto com a Virada Sustentável Manaus.
Em virtude disso, em 2019, o festival ganhou um
Circuito Zen oferecendo gratuitamente para a
população yoga, meditação, mantras, dança circular,
terapias holísticas, medicina indígena, entre outras
frentes terapêuticas, visando estimular o
autoconhecimento e a cultura da paz. Como parte dessa
programação especial, a cidade também recebeu pela
primeira vez a Festa WAKE, experimento social que desafia
as pessoas a reinventarem suas rotinas em uma celebração
matinal com yoga, dança, meditação e gastronomia
saudável ao nascer do Sol.

> população em
situação de rua
No Centro da capital, ações sociais voltadas para a população em situação de rua marcaram a Virada Sustentável Manaus. Os projetos Mãos que Cuidam e Banho do
Bem ofereceram serviços de corte de cabelo, limpeza de
pele, doação de lanches, roupas e sapatos. Além disso,
teve serviços de enfermagem e um carro especial equipado com chuveiros que foi utilizado para banho.
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> casa Mamãe
Margarida e Inpa
A Casa Mamãe Margarida, que recebe
crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)
tiveram os seus muros revitalizados,
com nova pintura e grafite criativo.

> cooperativa
Aliança – 2017
A Virada está deixando alguns legados para a cidade como locais para
desenvolver a educação ambiental. Entre eles, o espaço Cantos de Leitura, na Cooperativa Aliança, localizada no bairro Compensa, que foi
revitalizado sob coordenação da empresa Ball Corporation, parceira
da Virada Sustentável Manaus em 2018, com o apoio de voluntários e
moradores. O espaço também ganhou vários livros para garantir fácil
acesso à literatura e aulas de educação ambiental.
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> virada
na Zona Leste
Em 2019, a Virada Sustentável Manaus também alcançou
novos bairros e comunidades, com o objetivo de fortalecer
sua presença nas regiões periféricas da cidade. O festival
desembarcou pela primeira vez na Colônia Antônio Aleixo,
envolvendo os moradores em diversas atividades culturais e educativas realizadas na Escola Municipal Violeta de Mattos Areosa,
localizada na Rua Alberto Campainha. Entre elas, distribuição de
mudas e oficina de grafite, que tiveram grande adesão do público.
Foi um dia diferenciado, pois a população do bairro não está acostumada com ações voltadas para a sustentabilidade, destacou a
gestora da escola, Socorro Nepomuceno da Silva Castilho.
A semente plantada pela mobilização já começou a render frutos
para a comunidade. A empresa Votorantim Cimentos, que apoiou
a realização das atividades, retornou à escola, após o festival, para
o desenvolvimento de um trabalho permanente voltado para a promoção da sustentabilidade. A ideia é implantar uma horta vertical
a partir da reciclagem de garrafas PET, estimulando a consciência
ambiental dos alunos.
Também localizado na Zona Leste, o Coroado recebeu pelo segundo ano a programação da Virada Sustentável Manaus. Desta vez,
além da Escola Estadual Professora Myrthes Marques Trigueiro, as
atividades do festival ocuparam a Avenida Beira-Rio, uma das principais do bairro. A população teve a oportunidade de participar de
oficinas, replantio de árvores, bazar, além de assistir a apresentações musicais, de teatro e até capoeira. Sem dúvidas, os moradores
saíram da mobilização sentindo-se mais motivados a fazer o melhor para ajudar a construir a Manaus que todos sonham.
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> centro comunitário
renovado
A quinta edição da Virada Sustentável Manaus ainda foi marcada
pela revitalização de um centro comunitário no bairro Monte das
Oliveiras, na Zona Norte da cidade. O projeto "Nosso Bairro", coordenado pela rede Global Shapers Manaus, em parceria com a Na Tora
Produções, ajudou os moradores, de forma voluntária, a reformarem
o espaço que estava há mais de nove anos sem funcionar. Teve limpeza, pintura, pequenas correções na estrutura e instalação de cobertura. Tudo isso com a força do coletivo!
E não demorou muito para que a comunidade começasse a usufruir
do centro comunitário renovado. Na semana seguinte à inauguração, o espaço já estava recebendo aulas gratuitas de zumba e capoeira. Mais do que promover a saúde, estas atividades são ferramentas de inclusão, lazer e transformação social, que podem contribuir
para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. O novo espaço
também poderá ser utilizado para outras ações de empoderamento
da comunidade, deixando um legado permanente no bairro.
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> Manaus
mais "verde"
Ao longo de suas cinco edições, a Virada Sustentável Manaus não
só deixou um legado material e de inclusão social, mas também
difundiu propostas para garantir uma cidade melhor, mais arborizada, sustentável e preocupada com a conservação da floresta.
Todos os anos, quem visita os espaços que recebem a programação do festival pode se divertir, enquanto aprende sobre reciclagem, consumo consciente, destinação correta do lixo, entre outras
ações necessárias para ajudar a preservar o meio ambiente.
Em 2019, um dos legados deixados para Manaus foram mais de
500 mudas de árvores, como Fruto-do-Sabiá, Castanha-do-Maranhão, Embiruçu, Mutambo, Ipê-roxo e AngicoVermelho, doadas para a população como parte de uma campanha para "pintar" a cidade de verde. Cada muda distribuída tinha
instruções da campanha #ArvoredaViradaManaus, orientando as
pessoas a publicarem nas redes sociais o bairro onde foi realizado
o plantio, utilizando a hashtag divulgada. O objetivo é futuramente elaborar um mapa para mostrar os locais que receberam as
árvores.
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>>>DESTAQUES

As atividades oferecidas se conectam principalmente com os
ODS 3 e 4

> atração nacional: Dona Onete
Na parte cultural, o grande destaque foi o show
da primeira atração nacional na história do festival,
em Manaus: a cantora e compositora paraense
Dona Onete, conhecida como diva do carimbó
"chamegado", que lotou o Largo São Sebastião, no
Centro, em 2019, com uma apresentação focada em
seu mais recente trabalho, o "Rebujo".
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As atividades oferecidas se conectam principalmente com os
ODS 3 e 4;

Há grande participação feminina em todas as equipes do evento;

O evento ocorre principalmente em espaços públicos da cidade, oferecendo um aspecto acessível a todos os cidadãos;

Há grande vínculo do evento com comunidades de baixa
renda, oportunizando atividades durante o evento e também
projetos de longo prazo (legado);
A relação com a floresta se dá principalmente através de
apoio aos fragmentos de floresta e também com distribuição
de mudas;
O evento gera forte engajamento da comunidade principalmente através de voluntariado e de parcerias com empresas, que oferecem apoio financeiro ou apoio com diversos tipos de recursos.
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>>>DESTAQUES
Informações detalhadas dos indicadores por cada ODS
Pessoas em situação de pobreza atendidas pelo evento: 390
Caboco do Bem + Banho do Bem

Número de atividades identificadas com ODS 9: 3 (1,3%)

Número de atividades identificadas com ODS 10: 18 (8%)

Comunidades atendidas: 6
Reusa (Reforma da casa, atividades), Monte das Oliveiras (reforma do centro de convivência),
Tarumã (início da mobilização), Colônia Antônio Aleixo, Parque das Tribos, Coroado.

Número de atividades identificadas com ODS 2: 1 (0,4%)

Número de atividades identificadas com ODS 3: 80 (35,7%)

Número de atividades identificadas com ODS 4: 54 (24,1%)
Horas de capacitação: 2.680h
Treinamento e Integração - 335 voluntários x 8h
Número de atividades identificadas com ODS 5: 4 (1,8%)
Participação feminina:
Na equipe: 60% (4 homens, 6 mulheres) | No conselho: 57% (46 homens, 61 mulheres)
Entre voluntários: 72,8% (91 homens, 244 mulheres) | Expositoras na Feira da FAS: 66,3% (30

Número de atividades identificadas com ODS 11: 20 (8,9%)
Movimentos cidadãos que surgiram após VS: Tarumã Alive
Proporção de ecopontos que são espaços públicos: 74%
Número de atividades identificadas com ODS 12: 14 (6,3%)
Banners reutilizados: 80
Expositores na Feira da FAS: 89
Número de atividades identificadas com ODS 13: 9 (4%)
Mudas de árvores distribuídas: 500

Número de atividades identificadas com ODS 14: 1 (0,4%)
Quantidade de resíduos retirada dos Igarapés: 1 tonelada (Grito d’água)
Número de atividades identificadas com ODS 15: 11 (4,9%)
Fragmentos de floresta apoiados: 4
Bosque, Mindu, Musa, Sumaúma

homens, 59 mulheres)

Número de atividades identificadas com ODS 6: 1 (0,4%)

Número de atividades identificadas com ODS 7: 1 (0,4%)

Número de atividades identificadas com ODS 16: 1 (0,4%)
Órgãos públicos parceiros:
Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Número de atividades identificadas com ODS 17: 3 (1,3%)
Instituições participantes do Conselho: 54
Voluntários parceiros: 359

Número de atividades identificadas com ODS 8: 3 (1,3%)
Quantidade de fornecedores locais: 23
Pessoas periféricas contratadas: 35

Parceiros fidelizados: Uber Eats: 2019; Bemol: 2019; Honda 2018/19; Whirpool 2017/18/19;
Grupo Martins 2017-18-19; Local Hostel 2018/19; Armor 2019; Shopping Vianorte 2017/18/19;
WSPA 2016/17/18/19; Sabin 2016/17/18/19; Votorantim 2019.

> conselho criativo

> parceiros

RELATÓRIO 5 ANOS – 2015 a 2019
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