
  

A Iniciativa Gira Sol visa obter energia alternativa, por meio da instalação de 

painéis solares, para sustentabilidade das ações na área da educação e saúde, 

implementadas na base da MEAP, que beneficiam crianças, adolescentes, 

jovens e famílias ribeirinhas, na foz do Amazonas, na comunidade de Vila 

Progresso, no arquipélago de Bailique/AP.  

 

 

Por que é importante? 

 

Devido ao fenômeno de erosão acelerada, algumas comunidades ‘vêm caindo’ (terras caídas – 

nome dado pelos ribeirinhos, às fortes erosões), literalmente, gerando um impacto geoclimático 

para a defesa civil e um colapso ambiental. A população chega a ficar quinze dias sem energia 

elétrica. Comerciantes e as famílias não conseguem armazenar alimentos, gelar água ou ligar um 

ventilador. É imprescindível a instalação de um sistema de energia solar na Vila Progresso, no 

arquipélago de Bailique/AP. 

 

Há treze anos a MEAP desenvolve ações de desenvolvimento comunitário junto à população 

ribeirinha no Arquipélago de Bailique, a partir de sua base operacional em Vila Progresso, onde 

acontece o Projeto Doce Lar - programa educacional de apoio à escola, que atende, 

semanalmente, cerca de cinquenta crianças e adolescentes, no período letivo, com atividades 

educacionais, alimentação, música, esporte, artesanato, valores e cidadania. 

 

Outra ação de impacto, realizada pela MEAP, é o SAÚDE & VIDA, que consiste em atendimentos 

médicos, laboratoriais, odontológicos, protéticos e farmacêuticos, com apoio de profissionais 

voluntários da saúde que, ao longo do ano, deslocam-se de vários estados brasileiros para 

atuarem na promoção gratuita de saúde às comunidades do arquipélago. 

 

Vivemos em uma realidade bem desafiadora e tudo que pudermos fazer para a melhoria de nossa 
comunidade, ainda será pouco. Sofremos com a falta de energia elétrica, pois o sistema que temos 
é muito precário. Chegamos a ficar quinze dias sem energia. Isso significa perda de alimentos, 
sofrimento com o calor causticante e prejuízo à saúde. 
 
O Doce Lar tem ajudado as crianças e os adolescentes da Vila Progresso a continuarem na escola. 
O Saúde & Vida tem sido o socorro para as famílias do arquipélago. A falta de energia também 
prejudica essas ações.  
 
A instalação da energia solar contribuirá, e muito, para o desenvolvimento da nossa gente. 
 

 

O que pretendemos? 

 

Obter energia alternativa para suprir as demandas dos projetos que beneficiam a população de 

Vila Progresso. 

 

Possibilitar o preparo de refeições nutritivas e variadas, utilizando-se alimentos em bom estado de 

conservação, oferecidas diariamente, aos alunos do Doce Lar. 

 

Proporcionar ambiente climatizado para o desenvolvimento das aulas e atividades comunitárias 

diversas que acontecem na sede da MEAP. 

 

Possibilitar o desenvolvimento de atividades de inclusão digital para jovens e adultos. 

 



Disponibilizar suporte logístico para outras iniciativas comunitárias e voluntárias que beneficiem a 

população da Vila Progresso e do arquipélago de Bailique. 

 

 

Para quê? 

 

• Incremento da logística das ações de educação e saúde 

• Apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social. 

• Melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos e familiares. 

• Apoio logístico a outras iniciativas que beneficiem a população, sejam de órgãos públicos,    

  organizações sociais e/ou privadas. 

 

 

Para quem? 

 

 56 crianças e adolescentes tendo acesso às atividades complementares à escola, em 

ambiente climatizado, e alimentação balanceada, para muitas crianças, a única refeição 

completa do dia;  

 As famílias dos alunos que participam de capacitações visando geração de renda familiar;  

 Centenas de ribeirinhos de Vila Progresso e de outras comunidades do arquipélago de 

Bailique que são atendidos na área de saúde, gratuitamente, ao longo do ano;  

 Infraestrutura disponibilizada a outras iniciativas de desenvolvimento comunitário seja por 

parte de órgãos públicos ou organizações não governamentais.  

 

 

Quando e onde? 
 
Local de instalação: Sede da MEAP na Vila Progresso, no arquipélago de Bailique/AP. 
 
30 dias, após fechar o contrato com equipe técnica, para aquisição dos materiais e equipamentos. 
 
15 dias para a viagem da equipe técnica de Macapá para Bailique, para instalação do sistema de 
energia solar. 
 
A manutenção prevista para o equipamento é troca das baterias, de dois em dois anos, e troca 
das placas solares, de cinco em cinco anos. 
 
 
 
O que precisamos? 

 

Aquisição de placas solares, baterias e demais componentes. 

Valor total: R$21.000,00 

 

Como contribuir? 

MEAP: Bradesco | Ag 2758-8 | C/c 14580-7 (Entre em contato conosco para identificar a oferta) 

Boleto bancário, PagSeguro ou Cartão de Crédito: https://www.meap.net.br/seja-um-mantenedor  


