A decisão final do júri do Concurso Verde
Com enorme prazer anunciamos os vencedores das duas categorias do Prêmio Concurso Verde,
iniciativa da Delegação da União Europeia no Brasil (com o apoio dos Estados Membros da UE), para
sensibilizar os jovens brasileiros a tomar ou documentar ações que melhorem o meio ambiente. O
Júri foi composto pelos representantes da Delegação da UE e dos seguintes países membros:
Alemanha, Bélgica, Itália, Polônia, Portugal e Suécia.
Dos 60 projetos inscritos, escolhemos os finalistas:
Na primeira categoria:
1. Laptop: Coletaí – Luma Moura da Silva Lopes
2. Câmara fotográfica: Projeto Acha? Breshop - Bianca Cristina, Gallo Lemos, Meiriane Lima Oliveira,
Suzana Honório
3. Brindes ecológicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultura do Presente e do Futuro: Bruno Rech
Biocarvão de Amazónia: Mateus Maia
Laboratório de Inovação Social – Matheus de Souza Hisserich
Telha e tijolo ecológico - Arthur Martins dos Santos
Pequenas Tampas. Grandes Resultados – Vitoria Melissa Rodrigues
Projeto GTAR – Verdeluz – Gabriel Chagas de Lima
Teatro Sebastiana do Prado – Vila Nova Esperança – Wesley Jose de Souza Silva
Reciclando o Futuro – Israel Bezerra Silva
Onde era lixo, hoje e Arte – Daniel Ferreira Paixap Diniz
Recicla - Beatriz de Lima Sgobi
Limpeza de Praias – Kevyn Medeiros Hortencio
Descarte incorreto de medicamentos – Cristina de Oliveira Maia

Na segunda categoria:
1. Laptop: No meu mundo Tartaruga Verde: promovendo educação ambiental – Renata Dalcanale
Araujo
2. Câmara fotográfica: Projeto: Consume Consciente e Salve o Planeta – Francisco Emanuel de Souza
3. Brindes ecológicos: Projeto Transvê Poesias - Anderson Marta Valfré
Fotografia, Meio ambiente e Paisagens – Andreia Reis Fontes
Prêmio especial da Embaixada da Alemanha: 2000 resis: Expedição Tucunduba – Micaela Valentim
Decidimos convidar os finalistas do primeiro e do segundo prêmio, assim como o prêmio especial,
para a cerimônia de premiação, enquanto os finalistas de terceiro prêmio vão receber um pacote de
brindes ecológicos por correio em junho de 2019.
Os jurados decidiram tomar em conta, em particular, além dos efeitos para o meio ambiente, a
criatividade, a qualidade e a forma de apresentação dos projetos, assim como o empenho e o tempo
dedicado para preparar as candidaturas. Os melhores projetos a nosso ver são os mais práticos e já
realizados (ou pertos da realização). Os vídeos inovativos foram muito apreciados, aqueles
preparados especialmente para o Concurso, com ações positivas e inspiradoras para a juventude.
Agradecemos a todos os candidatos, pelo empenho, criatividade, ideias brilhantes e carinho pelo
meio ambiente! Ficamos honrados com a quantidade dos projetos recebidos. Vamos continuar essa
iniciativa então, fiquem atentos e nos sigam em Facebook, Twitter e Instagram.
Vamos contactar os vencedores sobre o ato de premiação a ser realizado em junho.

