Relatório de Viagem
A informação seguinte é muito importante. Ajudará o Escritório de Washington dos Partners of
the Americas e as Parcerias Companheiras a avaliar o impacto de sua viagem sobre as atividades
da Parceria, apresentar um relatório a nossos financiadores e preparar propostas para novos
subsídios para apoiar o seu trabalho. Podem ser acrescentadas páginas adicionais. Fotos, recortes
de jornais e da mídia em geral e materiais utilizados são muito úteis e devem ser incluídos.
Os relatórios de viagem devem ser submetidos o mais tardar trinta (30) dias após a conclusão
de sua viagem.
Parceria: MG-CO-WY
Nome do viajante:
Nome:
Getúlio Nome do meio ou inicial: Diego Sobrenome: Ramalho
Data do pedido: ___________________________________
Profissão/Ocupação e título: Dançarino
Endereço postal:
Organização ________________________________________________________________
Rua Gabro 379 Beco Cristalinas 25c (Vila Dias) Santa Tereza ________________________
Cidade Belo Horizonte __
Estado Minas Gerais _______
CEP 31010-170 __________
País Brasil __________________________
Telefone 55 31 87397996 ___
Fax__________________
E-mail getulioramalho@yahoo.com.br _________________
Datas da viagem:
Saída do país de origem 09-09-2012 Retorno ao país de origem 14-10-2012
Itinerario Brazil-Colorado-Wyoming Perssonal travel: Boston-NY-Miami-Brasil
____________________________________
Assinatura do viajante

_____________________
Data

GETÚLIO DIEGO RAMALHO
Nome em letra de fôrma
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1. Propósito e atividades: Qual foi o propósito principal de sua viagem? (Deve ser o mesmo
propósito indicado em seu pedido de subsídio de viagem). Que atividades específicas foram
realizadas? (Favor incluir seu programa final).
Levar através da dança um pouco da cultura brasileira, e mostrar o poder transformador da dança
na formação do indivíduo como cidadão pertencente ao meio em que vive.
Aumento da auto-estima e auto-valorização.
Foram realizados worshops e apresentações de Forró - Samba de Gafieira e Samba no pé.
Nos estados do Colorado (Greely-Denver) e no Wyoming
2. Resultados/Impacto:
2a. Você realizou o propósito de sua viagem? Descreva os resultados em termos comensuráveis.
Inclua nomes de instituições/organizações com as quais você trabalhou. Faça um resumo das
discussões, palestras ou workshops realizados por tipo/número de participantes.
O propósito foi realizado com enorme sucesso e aceitação de todos os participantes.
Foi muito bom ver como todos estavam abertos a aprender um pouco da cultura brasileira através
da dança. A impolgação e a alegría em cada rosto eram contagiantes, todas as aulas e
apresentações foram únicas e marcantes; mas tenho que dizer que poder trabalhar na
instituição Cathedral Home for Children foi sem dúvida a mais incrível experiência que já
tive ensinando dança.
Trabalhamos juntos por tres días e com essas crianças e adolecentes pude vivenciar momentos
indescritíveis, reforçando ainda mais em mim a vontade de poder compartilhar com o mundo
a alegría e satisfação de transformar vidas através da arte.
2b. Que dificuldades você encontrou? Que lições você aprendeu que possam ser úteis para
futuros viajantes?
A única dificuldade que encontrei foi na chegada,quando tive que ficar por mais de uma hora na
sala de imigração. Um tanto constragedor já que tinha todos os documentos necessários que
comprovavam o motivo da viagem.
O mais importante é estar seguro do seu propósito e aberto ao diálogo , afim de tornar a viagem o
mais proveitosa possível para ambos os lados.
2c. Descreva a participação da Seção Companheira anfitriã na sua visita. E que tipos de
atividades de acompanhamento são prováveis? Qual foi o impacto da Seção local?
Foi incrível o quanto fui bem recebido e amparado durante toda minha permanência em ambos
os comités (Colorado e Wyoming).
Estou inteiramente agradecido e feliz por hoje fazer parte dos Partners of the Americas .
2d.
Quais são os benefícios de longo prazo previstos ou antecipados de sua visita à Seção
anfitriã? (Os exemplos específicos são extremamente úteis.)
Com a dança é possível resgatar a auto confiança e o prazer de viver, sensibilizar o ser humano
para a convivência em grupo respeitando e admirando uns aos outros, proporcionando uma
vida mais feliz e harmoniosa.
Acredito que despertei estes sentimentos nos grupos com os quais trabalhei,especialmente na
Cathedral Home Children ampliando suas perspectivas diante da vida.
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Acredito que essas crianças se identificaram com minha história de vida pessaol já que vivo em
uma comunidade de baixa renda(Favela) e mesmo assim consegui através da arte me
estruturar profissionalmente e hoje viajo pelo mundo ensinando dança.

3.
Acompanhamento:
3a. Como você planeja compartilhar esta experiência com a sua Seção Companheira e com a sua
comunidade?
Através de encontros com palestras e mostra de fotos, videos e relatórios.
3b. Que atividades de acompanhamento você recomenda para continuar a reforçar os itens
realizados durante sua visita?
Penso que seria ideal a realização de experiências semelhantes através de encontros periódicos.
4. Pedimos o obséquio de fazer comentários/sugestões de caráter geral sobre sua viagem.
O envolvimento dos comités e dos membros associados é fantástico, a hospitalidade e empenho
de todos é fundamental para o bom desenvolvimento das atividades.
Seria interressante se alguns determinados projetos fossem anuais, ou que os POA pudessem
atuar como referência em projetos que não precisem diretamente de seus recursos.
5. Você é membro dos Partners of the Americas? Sim__x__
Não___
Se não for membro dos Partners of the Americas, está planejando associar-se à Seção que
está patrocinando sua viagem? Sim____
Não___
6. Indique o número de horas de tempo voluntário durante a visita, inclusive atividades de
preparação e acompanhamento. Essa indicação deve ser feita on-line: entre no website dos
Companheiros (portugues.partners.net) e clique em Partners Counts (Companheiros Contam)
ou use o formulário anexo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Favor preencher e remeter este relatório juntamente com o seguinte:
Relatório de despesas com os respectivos comprovantes
Cópias de recortes de jornal/mídia ou fotos suas em interação com nacionais do país
anfitrião em atividades profissionais.
Os relatórios de viagem devem ser submetidos o quanto antes possível após o seu retorno ao país de
origem e o mais tardar trinta (30) dias após a conclusão de sua viagem.
Enviar para:

Partners of the Americas
A/C: Membership Services
1424 K Street, N.W., Suite 700
Washington, D.C. 20005, USA
(202) 628-3300, Fax: (202) 628-3306
NOTA: Sem um relatório de viagem satisfatório não serão processados pedidos de reembolso de despesas
apropriadas de viagem, gastos incorridos na obtenção de visto ou taxa de embarque.
fevererio 2005
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