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Comunidade é protagonista no 
Marco Zero e primeira etapa do 
projeto é encerrada

É muito bom 
vocês verem a 

necessidade da 
comunidade, e não 
chegarem com um 

projeto pronto.

Francisco Mendonça Borges, 
Ass. de Moradores de Valparaíso

Grupo Focal com moradores e Associação de Valparaíso se reúne em setembro para 
a discussão do projeto do Marco Zero, que tem aprovação unânime. Leia na pág. 2 

Equipe visita fornecedor de produção de 
tilápias para piscicultura. pág. 3 

Educação

Reunião com arquitetos estuda projeto da 
escola e biblioteca. Saiba mais. pág. 4 

Economia Criativa
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Marco Zero é 
realizado na 
comunidade 
de Valparaíso
O Marco Zero tem como fun-
ção a coleta de informações 
iniciais sobre a comunidade 
antes do início de um projeto 
social. Com um longo plane-
jamento e meses de trabalho 
(ver quadro abaixo), ele per-
mitirá a todos os atores do 
processo conhecer os resulta-
dos com mais clareza.
Buscou-se mapear, durante 
esse processo, aspectos li-
gados aos temas abordados 
pelo projeto: educação, de-
senvolvimento comunitário, 
economia solidária, geração 
de renda, reaproveitamento e 
destinação de materiais, ativi-
dades extra-curriculares.
Durante os três dias de cam-
po, foram entrevistadas 45 

pessoas. Algumas individual-
mente e algumas em grupo.
As conversas envolveram:
• 12 moradores de Valparaíso
• Associação de Valparaíso
• Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade
• Os pais, alunos e funcionários 
da Escola do Fundamental II
• Os funcionários da Escola de 
Ensino Fundamental I
• As Secretarias Municipais de 
Saúde, Trabalho e Assistência 

Social, Agricultura, Infraes-
trutura Meio Ambiente e Tu-
rismo e Educação.
• O Centro de Referência em 
Assistência Social
• Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas
Esse trabalho será somado ao 
estudo realizado antes e ser-
virá de base para que cada pro-
jeto tenha, passo a passo seus 
resultados monitorados e apre-
sentados.
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Piscicultura será o eixo 
da Economia Solidária Piscicultura é o cultivo de 

peixe em cativeiro, com ca-
pacidade de produção men-
sal de Tilápia, incluindo 
um sistema de reaprovei-
tamento da água e dos re-
jeitos agrícolas, que serão 
direcionados à uma horta
aquapônica.

Piscicultura?

A equipe de campo realizou 
uma visita a um produtor de 
Tilápias para entender o pro-
cesso de produção e as me-
lhores práticas. Ali foram 
mapeados os principais aspec-
tos da comunidade relaciona-
dos à economia, produtividade, 
associativismo e principais de-
safios do ponto de vista da co-
munidade relacionado à renda 
e produção rural.
Foram definidos também o or-

çamento de estudos geofísicos, 
fornecedores para o sistema fo-
tovoltaico e para as formações 
em piscicultura.
Ocorreu, por fim, contatos e re-
uniões com a empresa respon-
sável pela construção do gal-
pão comunitário, onde serão 
realizadas ainda as formações 
em móveis de paletes e corte-
costura, além da definição do 
materiais necessários para e-
quipar o espaço.

Cinegrafistas filmarão 
evolução do projeto
Uma equipe de cinegrafistas ficará responsá-
vel pela filmagem de todas as etapas do projeto, 
captando com imagens a sua implementação e 
evolução. Serão 12 vídeos para web de um minu-
to cada e um vídeo final de 10 minutos.
O primeiro vídeo, o Marco Zero em Imagens, foi 
realizado quando a equipe estava em campo.

Indicadores (planejados) Total

Beneficiários  905

Obras  4

Formações (horas) 240
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Implementação de Rádio Escolar anima alunos
Nas atividades de pesquisa, os 
olhos dos alunos entrevistados 
brilharam quando escutaram 
que teríamos implementação 
e formação em Rádio Escolar.
Com alunos integrados e en-

gajados, a escola aumentará o 
impacto dos projetos através 
da comunicação.
E ficou claro: as atividades ex-
tracurriculares estão coeren-
tes com os desejos expostos.

Grupos focais da escola Antônia 
Suzetede Olivindo da Silva

Reunião com Secretários do 
Município de Tianguá

A reunião com os arquitetos 
que serão responsáveis pelo 
projeto já aconteceu e, assim 
que aprovado, serão apresenta-
dos os desenhos da biblioteca, 
salas de aula, banheiros, brin-
quedoteca e dois parquinhos.
Também está previsto um qui-
osque de leitura integrado a 

biblioteca, para ler ao som dos 
passarinhos, e muitas ativi-
dades com a comunidade, com 
676 horas de formações.
Foi contatada também a 
empresa que construirá as 
prateleiras, livros e parqui-
nhos, assim como os fornece-
dores das formações.

Expediente

Notícias Tianguá
Boletim da Comunidade (nov 2017)

Produção: Instituto Brasil Solidário

Coordenação Echoenergia:
Flavia Montoni e Simone Lemes
Fotografia e textos:
Luis Eduardo Salvatore, Danielle 
Haydée, Adriana Deróbio, Marília 
Xavier e Gabriela Martins
Design e Diagramação: Diogo Salles

Indicadores (estimados) Total

Beneficiários Diretos 1223

Beneficiários Indiretos (famílias) 4892

Obras Planejadas 6

Formações Planejadas (horas) 676

Total de Vagas nas Formações 905

Total de Atendimentos Bucais 100

Total de Formados em Elétrica 20

Total de Guias Formados 24

Escola aguarda aprovação do projeto


