PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO- MAIO -JUNHO 2018
ILHA DIFUSIVA

O curso de fotografia sempre foi importante nas
atividades do Ponto de Cultura e os alunos além de
registrarem paisagens, arquitetura, trabalhadores da
Ilha e entorno da Baia de Guanabara passaram a
registrar diversos eventos na Ilha além daqueles
feitos pelo Ponto.As atividades da fotografia se
encontram mescladas e integradas em todas as
atividades do projeto pois jovens fotógrafos e
monitores fazem o registro das mesmas.
Nosso público beneficiado prioritário são crianças e
jovens de todas as escolas publicas locais
E CRAS Dodo da Portela moradores das
comunidades favelizadas existentes na Ilha de
Paquetá.
Abaixo exemplos de ações desenvolvidas onde
podem ser visualizadas atividades da Ilha
audiovisual coordenada por Cecilia Fonseca.

No dia 2/5 foi realizado o evento Ponto com Letra na Biblioteca
Municipal de Paquetá. O tema Trabalhando o Indígena que
existe em nós foi compartilhado pela Índia Papion-Cristiane
Santos descendente dos povos do Oiapoque. A atividade
beneficiou os alunos da Escola Municipal Joaquim Manoel de
Macedo.

ILHA AUDIOVISUAL
No dia 2 de maio aconteceu no Circo Voador o Primeiro
encontro do Cultura Viva 2018 - Forum dos Pontos de Cultura RJ
que contou com a transmissão ao vivo feita pelo Ponto de
Mídia Livre representados por José Felipe dos Santos Lima e Ana
Claudia Casado.
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PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO- JUNHO DE 2018
ILHA DIFUSIVA E AUDIOVISUAL
A exposição Jovens Fotógrafos do Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá foi montada em caráter permanente no
Paquetá Iate Clube parceiro do projeto. A exposição poderá
ser acrescida de fotografias com diferentes temáticas.

ILHA DIFUSIVA
PONTO COM LETRA
Angélica Ventura realizou no dia 22/5 para a turma da Prof. Tereza
mais um Ponto com Letra na Biblioteca Municipal de Paquetá. O
livro trabalhado foi o Negrinho do Pastoreio. A turma beneficiada
é da EM Joaquim Manoel de Macedo.

ILHA DIFUSIVA
No dia 10 de junho foi realizada a atividade “Plantando no
DARKE” em homenagem ao dia do meio ambiente. Alunos
beneficiados pelo CRAS Dodô da Portela e Ponto de Cultura
Fazendo a Diferença em Paquetá, coordenados pelos
professores José Felipe Lima e José Cardoso de Andrade
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plantaram três pés de TRIPLARES mais conhecida como Pau
Formiga.

PARCERIA INSTITUTO MARQUES DE SALAMANCA
A oficina de papel reciclado da O Nosso Papel recebeu hoje
muito papel para reciclar do Instituto Marques de Salamanca e
em troca levou papel reciclado para ser utilizado pelas
crianças do IMS. Na foto Eliana da oficina e Rosangela do IMS.
A oficina e localizada no centro comunitário da Júlio Otoni que
tem apoio da REDEH.

PARCERIA UNIRIO MEDICINA
PROJETO INTERCONSULTA
Através da parceria entre a ONG O Nosso Papel em seu projeto
Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá e a UNIRIO Medicina com coordenação da Dra. Terezinha Belmonte e os
alunos Heidy Nascimento, Rafaela Cheung e Gabriel Biroca foi
realizada palestra sobre crescimento e desenvolvimento
beneficiando duas turmas de alunos da EM Joaquim Manoel de
Macedo.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV +
A ONG O Nosso Papel agradece a equipe da FGV + pelo
excelente trabalho de consultoria realizado pela equipe Diogo
Mota, Gabriel Oliveira, Helena Szczupack, Isabela
Sommerlatte, Matheus Assis, Maria Clara Migueis, Mariana
Moraes e Yago Falcao.O nosso último encontro aconteceu no
dia 26 de junho.
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escassez de verbas a equipe redesenhava o projeto diminuindo
o número de ações e selecionando opções de atividades
menos custosas. A equipe principal nesses períodos trabalhou
de forma voluntaria.
Além do trabalho voluntário, realizamos convênio com a
UNIRIO Laboratório de Microbiologia das Águas coordenado
pela Dra. Natasha Krepsky e com a UNIRIO Medicina dentro do
Programa Inter-consulta, coordenado pela Dra. Terezinha
Belmonte. Ambos realizam ações com os alunos do Ponto.

·

INFORMATIVO- JULHO E AGOSTO DE 2018
ILHAS DIGITAL- DIFUSIVA E AUDIOVISUAL
O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá fez parte do
edital de 2005 para Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva
do MINC. Em 2013 o projeto foi redesenhado e aprovado no edital
para Pontos de Cultura da Rede Carioca.
Apesar dos recursos, em ambos os convênios, serem
disponibilizados de forma intermitente o Ponto de Cultura Fazendo
a Diferença nunca parou totalmente pois a cada período de

Os programas complementam nossas atividades sendo que o
projeto LACQUA dá subsídios científicos para as diversas
oficinas ambientais realizadas pela ONG e pelo Ponto desde o
primeiro edital. Um exemplo prático é a questão do lixo, sempre
repassada nas oficinas onde trabalhamos, com 99% de
materiais reutilizáveis colaborando com a sustentabilidade do
projeto. A UNIRIO fez um trabalho interessante em 2017
relacionando o lixo, a sujeira e as doenças que podem ser
transmitidas a partir dele, fez um experimento pratico utilizando
a sujeira nas mãos das crianças colocando sobre uma lamina,
levando para o laboratório e analisando os micróbios existentes
e retornando com a informação para os alunos. As ações da
UNIRIO projeto Lacqua originaram um artigo publicado na
Revista Raízes e um vídeo e pesquisa feito pelo biólogo Rodrigo
Monteiro com os alunos sobre os animais em Paquetá. As ações
da UNIRIO Medicina originaram um vídeo feito para divulgação
do Programa Interconsulta
Em relação aos alunos que já fizeram o curso básico nas outras
etapas, algumas atividades, desde a etapa 2, tem despertado
amplo interesse como por exemplo a participação em eventos
que antes era realizada com cobertura fotográfica e passou a
ser acrescida da cobertura ao vivo. A iniciativa foi da Ilha
Digital, por Jose Felipe dos Santos Lima coordenador e Ana
Claudia Casado coordenadora da Ilha Difusiva.
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Na etapa 3 iniciamos aulas práticas de cobertura ao vivo e nossa
primeira experiência foi durante o evento Festival Guanabara que
reuniu também a atividade do Fórum Estadual dos Pontos de
Cultura, a convite do Ponto.
A partir daí e devido ao sucesso da ação a cobertura ao vivo
passou a ser demandada pela maioria dos produtores de eventos
em Paquetá.
Logo após o Festival Guanabara o Ponto foi chamado para realizar
o evento Fórum Paquetá – Caminhos e Soluções Sustentáveis
organizado por Artur Tulko, morador da Ilha.
Essa atividade reúne as três ilhas pois foi iniciada pela digital, tem
relação com a audiovisual e os eventos fazem parte da Ilha
difusiva.
Além da cobertura ao vivo os alunos mais velhos, que já participam
das atividades do Ponto e foram escolhidos para serem monitores
nesta etapa, colocaram que consideravam importante que o
curso fosse voltado para ações práticas profissionalizantes, que
dessem maior visibilidade na Ilha de Paquetá ao trabalho deles
como fotógrafos já capazes de prestar serviços.
Assim sendo a equipe sugeriu que o grupo de monitores nessa
etapa passasse a ser qualificado para prestar serviços à
comunidade através da cobertura dos diversos eventos que
passariam a surgir durante o ano na ilha. Essa ação também levaria
em conta a demanda da própria comunidade a partir do evento
Festival Guanabara sobre a ação de cobertura ao vivo.
A constituição do grupo de monitores priorizou alunos que já
haviam participado dos cursos de fotografia e informática já que
uma das atividades e ajudar aos outros alunos que não fizeram ou
que tem ainda dificuldades em relação as matérias.

Foi repassado ao grupo que faríamos modificações no
programa de aula principalmente na fotografia para que a
parte de registro de eventos fosse contemplada no sentido de
maior experiência profissionalizante e divulgação do trabalho
na Ilha.

ILHA DIGITAL
A ilha digital está localizada no espaço da XXI Região
Administrativa e beneficia alunos inscritos no CRAS Dodô da
Portela. A ilha também foi disponibilizada para as Assitentes
sociais do CRAS.
Apesar do pequeno numero de computadores a ilha tem sido
util na iniciação dos jovens em relação a informatica basica e
alguns programas de imagem. O acesso a internet também
acontece pois a ONG O Nosso Papel é responsavel pelo
pagamento da CWNET, empresa que presta serviços de
internet em Paquetá. Conforme descrito acima a Ilha digital
enriqueceu muito o projeto pois a partir dela fomos
chancelados como Ponto de Mídia Livre e estabelecemos
parceria com a Google para a realização de uma atividade
fundamental que certamente fará toda a diferença em
Paquetá. Estamos aguardando liberação da Google para
poder divulgar a ação.
A Ilha digital abriu espaço para o que intitulamos de Ponto com
Marketing.As ações passaram a ser divulgadas através do
Ponto de Midia Livre, sites Ilha de Paquetá PQT, facebook :
Claudia Luna, Ong O Nosso Papel, Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá, Grupo Rede Carioca de Pontos de
Cultura,
Grupo
Jovens
fotógrafos.
Nos
sites
www.nossopapel.org.br
e
no
novo
site
www.pontodeculturapaquetá.com.br constam
todos os
imformativos do projeto desde 2008.
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No site ilha de paquetá PQT são publicadas fotografias e videos
das diversas coberturas ao vivo. No facebook de Claudia Luna são
montados albuns com imagens de atividades que posteriormente
são difundidos nos diversos grupos citados acima. Atividades
relacionadas aos Pontos de Cultura sempre são repassadas para o
grupo Rede Carioca de Pontos de Cultura.

ILHAS DIFUSIVA, DIGITAL E AUDIOVISUAL

ILHA AUDIOVISUAL
FESTA JULINA NA EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
Em 13 de julho aconteceu a belíssima festa Julina, da EM Joaquim
Manoel de Macedo e o Ponto participou com cobertura
fotográfica coordenada por Cecilia Fonseca e alunos. Como não
temos direito de uso das imagens de todas as crianças
pretendemos no futuro realizar exposições dentro da própria
Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo doando as
fotografias para os próprios alunos e responsáveis.

O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá apoiou o
evento “Festival Guanabara” realizado no Paquetá Iate Clube
nos dias 28 e 29 de julho cuja idealização é de Flávio Aniceto
com as seguintes atividades:
- Organização do Fórum dos Pontos de Cultura do Rio de
Janeiro para que o encontro ocorresse dentro do Festival.
- Exposição de fotografias tiradas pelos jovens fotógrafos do
entorno da Baía de Guanabara.
-Exposição de Eco produtos artesanais realizados através de
oficinas diversas com as crianças da EM Joaquim Manoel de
Macedo e CRAS Dodô da Portela.
- Cobertura fotográfica que faz parte da ilha audiovisual e ao
vivo, que é ligada a ilha digital, do evento.
- Divulgação do evento nas redes sociais através do Ponto de
Mídia Livre Ilha de Paquetá PQT, ONG O Nosso Papel, Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, Rede Carioca de
Pontos de Cultura entre outros.
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- Lanche para os integrantes do Fórum dos Pontos de Cultura do
Estado do Rio de Janeiro com bolo comemorativo dos 11 anos de
Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá feito pela D.
Tereza, mãe do Felipe.
- Eco Oficinas para as crianças com material reutilizável na Praça,
realizadas por Vanessa Cotrim no domingo e oficina de pintura no
corpo feita pela monitora Ágata da ilha difusiva e Angineli de
Moura do CRAS.
O evento contou com a participação de Silvia Mendonça recémchegada representante da SMCRJ no tocante aos projetos de
Pontos de Cultura da Rede Carioca.
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FESTIVAL GUANABARA DOMINGO NA PRAÇA PEDRO BRUNO

Comentado [P1]:

8

PLACA COMEMORATIVA DO TERCEIRO CONGRESSO LATINO
AMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITÁRIA.
Durante o Fórum o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em
Paquetá, completando 11 anos de atividades na Ilha, com muita
honra recebeu de Kleber Moreira do Ponto de Cultura América no
Coração da Baixada a Placa Comemorativa itinerante do 3º
Congresso Latino Americano de Cultura Viva Comunitária.

Consta que ele também veio a ficar doente e que para não ser
molesto a ninguém, arrastou-se até um bosque próximo aonde
havia uma choupana abandonada e resolveu ficar ali até que
aprouvesse a Deus restaurar sua saúde. E foi então que
aconteceu um fato surpreendente e que é considerado o
primeiro
grande
milagre
desse
santo:
Todos os dias um cão retirava da mesa do seu dono, Gotardo,
um pão, que carregava entre os dentes e levava para São
Roque, para que lhe servisse de alimento e, assim, a sua saúde
pudesse ser restaurada. Um dia, Gottardo resolveu seguir o seu
cachorro e foi então que encontrou São Roque, a quem
acolheu na sua casa até que ele se restabelecesse
completamente. Dizem que onde houvesse qualquer
epidemia, a simples chegada de S. Roque fazia com que ela
fosse debelada e foi por isso que ele ficou conhecido como
protetor das doenças epidêmicas e, em especial, da peste.
São Roque é comemorado no dia 16 de Agosto e a origem da
sua festa em Paquetá está também envolta numa atmosfera
lendária:

FESTA DE SÃO ROQUE
Conta-nos a história que São Roque nasceu em Montpellier, na
França, no ano de 1295 e que era filho de um nobre fidalgo,
chamado João, e de Libéria, mulher acostumada a longas e
continuadas orações, que frutificaram na vocação religiosa e na
prática da piedade do seu filho.

O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá realizou
transmissão ao vivo do evento Festa de São Roque em Paquetá
2018.
O material pode ser visualizado nos links abaixo na página do
Facebook Ilha de Paquetá PQT.
https://www.facebook.com/ilhapqt/videos/473474599800641/
https://www.facebook.com/ilhapqt/videos/298888467328567/
https://www.facebook.com/ilhapqt/videos/506671326462232/

São Roque ficou órfão aos 20 anos de idade e desde então
distribuiu todos os seus bens entre os pobres e dedicou-se a ajudar
os enfermos e, em especial, aos atingidos por epidemias, como a
peste que, naquela época, se espalhava por toda a Europa.
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PONTO COM LETRA
O Ponto com Letra é um evento que reúne atividades literárias
sendo realizado com maior frequência na Biblioteca Escolar
Municipal de Paquetá, mas que também pode ocorrer nas escolas
e em espaços públicos. Em 23 de agosto o Ponto com Letra foi
realizado pelo escritor Jorge Ventura, presidente da APPERJ, que
compartilhou com as crianças da EM Joaquim Manoel de Macedo
seu novo livro sobre a história do Batman. Um exemplar foi doado
para a BEM Paquetá sendo recebido por Rosangela Fernandes
gerente.

COBERTURA FOTOGRAFICA DO ENSAIO DA PEÇA A
MORENINHA EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO.
O professor de Artes e a professora de Dança idealizaram
mostra de dança sobre um tema importante para a Ilha
de Paquetá e em 23/8 foi realizado o registro fotográfico
por monitores da Ilha Audiovisual. O espetáculo será
apresentado na Mostra de Dança das Escolas Municipais
no Teatro Carlos Gomes.
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FESTIVAL DA CANÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS – FECEM
A EM Joaquim Manoel de Macedo participou de um tradicional
evento da Rede Municipal que revela valores musicais entre os
alunos. Uma iniciativa que incentiva o despertar de talentos
musicais. O Ponto realizou cobertura fotográfica e ao vivo do
evento. A professora de música da escola Kathelen coordenou
maravilhosamente a ação feita com os alunos. Muitas escolas
participaram. O evento aconteceu no Teatro Carlos Gomes
localizado no Centro do Rio.

FÓRUM PAQUETÁ
A ONG O Nosso Papel e o Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá e Ponto de Mídia Livre Ilha de Paquetá
PQT apoiaram nos dias 25 e 26 de agosto o evento “ Fórum
Paquetá “Caminhos e Soluções Sustentáveis idealizado por
Artur Tulko, com cobertura fotográfica, exposição de
fotografias e cobertura ao vivo do evento que aconteceu no
Iate Clube de Paquetá.
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ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
Antes das férias de julho a equipe do Ponto teve uma reunião
com a direção da escola e coordenação pedagógica no
sentido de iniciarmos um curso para os alunos. A turma, no ano
anterior, tinha tido aulas sobre a criação de um jornal e
contando com a participação voluntária da foto jornalista
Antônio Franco realizamos durante o mês atividades unindo
textos e imagens relacionadas ao tema.

MOSTRA DE DANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO TEATRO
CARLOS GOMES.
A equipe da Ilha audiovisual e digital fizeram a cobertura ao
vivo e o registro fotográfico do evento.

ECOARTE NA ESCOLA E PORTINARI EM PAQUETÁ
Ainda no final de agosto aconteceu no dia 30/8 Eco Oficina
com o artista plastico idealizador das Eco Tampas realizou
oficina de Ecoarte vinculada ao Projeto Portinari em Paquetá
idealizado pelo professor de artes Luis Claudio Fernandes da EM
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Joaquim Manoel de Macedo. Além de palestrar sobre questões
ambientais como lixo, coleta seletiva e os 3 RS(reduzir, reutilizar e
reciclar) as Eco tampas foram decoradas com obras de Portinari e
os personagens transformados em pequenas esculturas feitas de
massinha.

INFORMATIVO- SETEMBRO DE 2018
ILHAS DIFUSIVA, DIGITAL E AUDIOVISUAL
MUSICA NO CORÊTO
Fomos convidados pela SMCRJ para participar do evento
“Musica no Coreto” realizado no dia 2/9 na Ilha de Paquetá. No
local além da música, aconteceu contacão de histórias para
crianças sendo que uma atividade foi realizada pela escritora
Cilene Oliveira da Biblioteca Annita Porto Martins - SMCRJ e
outra pelo Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá
com a historiadora e cantora Angélica Ventura. O evento
também teve cobertura ao vivo coordenada pelo José Felipe
dos Santos Lima coordenador da ilha digital do Ponto e do
Ponto de Mídia Livre Ilha de Paquetá PQT, Ana Casado da Ilha
Difusiva e Cecilia Fonseca da Ilha audiovisual. Monitores
Fotógrafos do Ponto participaram do registro audiovisual do
evento.
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PONTO COM LETRA
No dia 4/9 foi realizado Ponto com Letra na Biblioteca Escolar
Municipal de Paquetá com a historiadora Angélica Ventura que
trabalhou com alunos da EM Joaquim Manoel de Macedo o tema
do Folclore. Monitores Fotógrafos do Ponto participaram do registro
audiovisual do evento.

ILHA AUDIOVISUAL
Em 6/9 o Biólogo Rodrigo Monteiro da UNIRIO realizou palestra
e mostra de vídeo para as crianças beneficiadas pelo CRAS
Dodô da Portela e Ponto de Cultura. Rodrigo Monteiro
supervisionado por Lucia Monteiro fez um trabalho sobre os
animais da Ilha e envolveu as crianças na confecção do vídeo
unindo a ilha audiovisual a digital que pode ser visto no link a
seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=wamNvqa3S6c&t=895s

ILHA DIGITAL
A ilha digital oferece iniciação a informática e apresenta alguns
programas de imagens para os alunos inscritos no CRAS Dodô da
Portela. Os monitores já formados pelo Ponto colaboram com as
aulas.

PONTO COM LETRA
Em 14 /9 foi realizado Ponto com Letra na XXI Região
Administrativa para as crianças beneficiadas pelo CRAS Dodô
da Portela e Ponto. A atividade foi coordenada por Iara Alice
Riccione com o ‘’Piquenique de Histórias ‘’.
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No dia 26/9 o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá
e a Biblioteca Municipal de Paquetá foram a Escola Joaquim
Manoel de Macedo para a realização do Ponto com Letra. O
evento contou com a participação dos escritores Jorge Ventura e
Ângela Carrocino que apresentou o seu livro “NAS CORES DA
POESIA INFANTIL”. O Ponto com Letra tem apoio da APPERJ e o
escritor Jorge Ventura presidente da APPERJ atuou em parceria
com a escritora.

parte da filmagem feita pelos alunos do CRAS Dodô da Portela
em 2017. Monitores das ilhas Difusiva e audiovisual do Ponto
realizaram a cobertura fotográfica e fizeram alguns mini-vídeos.

TEM ARTE E POESIA NAS ARVORES
PARA OS ALUNOS DA EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO

PONTO ECOLÓGICO
No dia 28/9 foram realizadas oficinas para os alunos de diversas
turmas da Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo em
homenagem às ÁRVORES.
O evento contou com a participação da agente ambiental
Vanessa Cotrim na confecção de árvores de papelão e
mensagens feitas pelos alunos em homenagem as árvores,
desenhadas sobre papel reciclado artesanal cedido pela ONG O
Nosso Papel. Alunas do Laboratório de Microbiologia das Águas da
UNIRIO, Viviane Lino, Clarissa Araújo Costa Naveira e Silva e
Fernanda Silva dos Santos repassaram conhecimentos científicos
através de jogos e os biólogos Lúcia Monteiro e Rodrigo Monteiro
fizeram mostra do vídeo “Os Animais da Ilha de Paquetá “com
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CRAS DODÔ DA PORTELA
Nos dias 7, 21, 28 de setembro a Ilha audiovisual realizou aulas de
vídeo e cobertura fotográfica utilizando uma atividade pratica
que foi a confecção de terrarium por Angineli de Moura. Os alunos
tiveram a oportunidade de registrar em fotografia e vídeo toda a
ação.

localizados na AP1. Antônio Franco, fotografo parceiro do
Ponto, foi representando o Ponto Fazendo a Diferença em
Paquetá.

MOSTRA DE CINEMA - “VAI CAIR MAIS TERRA”

INFORMATIVO- OUTUBRO DE 2018
ILHA DIFUSIVA
MICROTEIA AP 1

O documentário produzido pelos cineastas ingleses Sam
Liebmann e Lee McKarkiel tem o objetivo de criar diálogos
sobre as questões sociais e apoiar mudanças através de
oficinas
decorrentes
da
exibição
dessa
narrativa
cinematográfica.
A ideia é que o filme encoraje comunidades na luta contra a
pobreza e violência que sofrem diariamente.
O filme pretende aumentar a conscientização sobre as muitas
cores de um mundo invisível, para incentivar o diálogo entre
grupos e indivíduos em uma sociedade de forte desigualdade
e para dar voz àqueles que frequentemente não são ouvidos.
Apoio: ONG O Nosso Papel- Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá- Ponto
de Mídia Livre ilha PQT- EM Joaquim Manoel de Macedo UNIRIO Pro Reitoria de Extensão
e Cultura- Núcleo Interconsulta - CIESP-CIEP Ayrton Senna Rocinha - Fórum Grita

No dia 10 de outubro foi realizado pelo Cinema Nosso o evento
Microteia reunindo representantes dos Pontos de Cultura

Baixada - Museu da Maré-UFRJ NECVU-Favela Cineclube Providência.
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OBSERVAÇÃO: a mostra que seria realizada em Paquetá foi cancelada
por motivo de força maior pois a escola havia participado das eleições e
não teve tempo para arrumar os espaços na data agendada. Os
produtores do filme disponibilizaram o link do documentário para a ONG
O Nosso papel realizar futuramente a exibição.

FESTA DAS CRIANÇAS NO PAQUETÁ IATE CLUBE
O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá atuou em
parceria com o Paquetá Iate Clube através da animação
realizada com os palhaços Jorge Ventura e Dalmo Saraiva e com
oficinas realizadas por Grace Moreno, Vanessa Cotrim e Myrian
Cristovão. A professora de fotografia Cecilia Fonseca participou
com os Jovens Fotógrafos e monitores do Ponto, Helena Gerard,
Mel Freitas e Sarah Mittaragis, no registro fotográfico e vídeo.
Parabéns a direção do Paquetá Iate Clube por possibilitar esse
momento especial para todas as crianças da Ilha de Paquetá que
participam da EM Joaquim Manoel de Macedo e Preventório
Rainha D Amália.
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FESTA DAS CRIANÇAS DE ALFREDO BRAGA

fizeram parte da mostra assim como material de divulgação do
projeto.

Alfredo Braga, da Associação de Moradores, realiza com o apoio
de muitos e todos os anos uma linda festa dedicada as crianças
com bolo especial e doação de brinquedos. Este ano a Festa foi
no Iate Clube de Paquetá e teve cobertura fotográfica do Ponto.

EXPOSIÇÃO ECOARTE NO TRF 2
A Exposição Eco Arte da ONG O Nosso Papel, esteve presente de
19/10 a 30/10 durante o evento Semana do Servidor realizado pelo
TRF2. Produtos feitos a partir da reutilização de materiais e
reciclagem de papel desenvolvidos com os alunos do Ponto,

ECO OFICINA
Em 25/10 foi realizada pelo artista plástico Alfredo Borret Eco
Oficina na EM Joaquim Manoel de Macedo para turmas do
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Prof. Luis Claudio. Além do artesanato com as eco-tampas forma
repassados conhecimentos sobre o lixo e o meio ambiente.

ILHA DIFUSIVA E AUDIOVISUAL
DIA DAS BRUXAS NA EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
Cobertura de Mel Freitas monitora.

O Centro Cultural da Fundação CESGRANRIO apresenta, entre
os dias 23 e 30 de outubro de 2018, a primeira edição da
Semana Cultural CESGRANRIO, um evento gratuito que
celebra as diversas expressões artísticas brasileiras.

PONTO COM LETRA NO PAIXÃO DE LER
Em homenagem ao mês do Paixão de Ler o Ponto inaugurou
uma nova exposição fotográfica na Biblioteca Escolar
Municipal de Paquetá com imagens dos escritores e dos alunos
que participam das atividades literárias do Ponto. No dia 24/10
o Ponto com Letra também homenageou o Paixão de Ler com
o tema Trilhas Literárias do Rio de Janeiro desenvolvida pelo
escritor Jorge Ventura presidente da APPERJ.
Contamos também com a presença da escritora Ana Paula
Soeiro da diretoria da APPERJ. Abaixo o resumo da atividade
desenvolvida
pelo
escritor
na
BEM
de
Paquetá:

Pelas ruas da Poesia

SEMANA CULTURAL CESGRANRIO

Seguindo o tema proposto pelo projeto Paixão de Ler, “Trilhas
Literárias: Uma identidade Cultural,” Jorge Ventura, levou o
público infantil a caminhar pelas ruas imaginárias da poesia,
por meio de histórias, características dos bairros cariocas e
poemas sobre lugares e cidades importantes da infância de
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cada

um.

Apresentando como dinâmica, além da leitura de poemas de
autores consagrados como Carlos Drummond de Andrade e Mario
Quintana, e de poemas próprios, uma lúdica recreação com as
crianças, fazendo uso de desenhos e recortes de palavras,
despertando a interatividade, de modo a convidá-los a entrar em
diversas ruas da ficção, compostas por vizinhos, casas, veículos,
árvores, brinquedos e animais domésticos. Jovens Fotógrafos
fizeram a cobertura fotográfica do evento.

PAQUETÁ CORRIDA VIP
Em 27/10 foi realizada a corrida Paquetá Sunset VIP que conta com
o apoio da ONG NGO Nosso papel na realização de
apresentações musicais e do Ponto de Cultura com oficinas da Ilha
difusiva para crianças e cobertura ao vivo feita pelo nosso Ponto
de Mídia Livre diretamente ligado a Ilha Digital.
Após a corrida coordenada por Mario Junior, houve
confraternização no PIC – Paquetá Iate Clube que contou com a
participação da cantora Angélica Ventura pela ONG O Nosso
Papel.
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EVENTO COBERTURA DE ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Em outubro a professora Cecília Fonseca convidou duas
alunas para fazerem com ela a cobertura do aniversário
de casamento de um casal na Igreja da Assembléia de
Deus em Paquetá.

ILHA DIGITAL
A Ilha digital acontece desde 2008 no espaço cedido localizado
na XXI Região Administrativa de Paquetá. A Ilha digital favorece
prioritariamente alunos do CRAS e assistentes sociais que vem do
Rio para realizar atendimento a comunidade.
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INFORMATIVO- NOVEMBRO 2018
ILHA DIFUSIVA
ECO OFICINA NA ESCOLA
No dia 1/11 o artista plástico Alfredo Borret realizou Eco Oficina,
repassando conhecimentos sobre Educação Ambiental e
reutilizando Tetrapack para confecção da arvore do Natal dos
Desejos com alunos de diversas turmas da EM Joaquim Manoel de
Macedo. As caixas de tetrapack são cobertas com o papel
reciclado feito por Eliana e Carina em oficina apoiada pela ONG
O Nosso Papel na comunidade Júlio Otoni em Santa Tereza.

ECO OFICINAS PARA A ARVORE DE NATAL
No dia 8/11 aconteceu mais uma oficina para a produção da
Árvore de Natal na EM Joaquim Manoel de Macedo com o
artista plástico Alfredo Borret idealizador das Eco Tampas. As
turmas estão sendo trabalhadas no horário das aulas de artes
do Prof. Luis Claudio Fernandes que atendem todas as turmas
da escola.

SEGUNDA ATIVIDADE EM HOMENAGEM AO PAIXÃO DE LER
No dia 7/11 foi realizado Ponto com Letra na XXI Região
Administrativa com a Poeta Ana Paula Soeiro diretora da APPERJ,
para alunos beneficiados pelo CRAS Dodô da Portela e Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá. A cobertura fotográfica
Jovem fotógrafa monitora Helena Gerard.
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FLIPA – FESTA LITERARIA DE PAQUETÁ
NATAL DOS DESEJOS EM A ÇÃO
No dia 13/11 foram realizadas duas atividades com alunos da EM
Joaquim Manoel de Macedo sendo uma coordenada pelo artista
plástico Alfredo Borret e outra pela a agente ambiental Vanessa
Cotrim. Alfredo deu continuidade ao trabalho com o Tetrapack
nas caixas de leite e suco. Vanessa Cotrim trabalhou com as
imagens das releituras de Portinari feitas pelos alunos, do Prof Luis
Claudio, montando com eles porta-retratos feitos de caixas de
creme de leite com a colagem das imagens sobre elas, portaretratos que enfeitarão a Árvore do Natal dos Desejos.

O Ponto de Cultura participou e apoiou a FLIPA com as
seguintes atividades:
-Cobertura ao vivo da abertura do evento e da apresentação
“A Moreninha “do grupo de dança da EM Joaquim Manoel de
Macedo.
- Atividade do Ponto com Letra na BEM de Paquetá a
contadora de histórias Alice Riccione apresentando a
atividade “Chuva de Poesias”.
-Exposição do Ponto com Letra na BEM de Paquetá com
imagens de 2018 das atividades realizadas com os escritores.
-Cobertura fotográfica com alunos do projeto.
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VISITA AO CENTRO CULTURAL JOSÉ BONIFÁCIO
José Bonifácio de Andrade e Silva residiu entre 1829 e 1831 neste
casarão histórico de 250 metros quadrados situado em um terreno
de 4 mil metros quadrados em frente da praia da Guarda. A
chácara foi adquirida pelo colecionador Fichel Davit Chargel que
realizou o seu sonho de disponibilizar sua coleção para o público
em geral e o espaço foi transformado em Centro Cultural. A EM
Joaquim Manoel de Macedo visitou o espaço com algumas
turmas. A visita teve cobertura fotográfica do Ponto e as fotos
serão transformadas futuramente em exposição a ser colocada e
doada ao próprio Centro Cultural.
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ILHA DIGITAL
As atividades da Ilha digital são realizadas no espaço cedido ao
projeto localizado na XXI Região Administrativa. Os alunos
beneficiados pertencem ao grupo do CRAS Dodô da Portela e
monitores do projeto.

ILHA AUDIOVISUAL
FORMATURA CE AUGUSTO RUSCHI
Dando continuidade as atividades mais profissionalizantes com a
turma mais avançada, por iniciativa dos proprios alunos, foi feito
um trabalho especifico com a turma de formandos do Colegio
Estadual Augusto Ruschi. O processo englobou reunião, aulas
sobre registro, iluminação, produção, registro fotografico de alunos
em estudio, edição e participação no evento.
Produto Final de fotografia: Cada aluno recebeu uma foto de
beca entregue no dia do evento e todas as imagens de cobertura
fotográfica.
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PAPEL RECICLADO DA ARVORE DO NATAL DOS DESEJOS
A ONG O Nosso Papel agradece a Ana Maria Leite e a
Conspiração Filmes, pela doação de papel para ser reciclado
especificamente para a arvore de Natal. A reciclagem foi feita por
Eliana e Carina do projeto Oficina de Reciclagem de Papel
Artesanal, localizada na Comunidade Júlio Otoni em Santa
Tereza.

ILHA DIFUSIVA
MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL
Após diversas oficinas foi iniciada a montagem da árvore com
participação do artista plástico Alfredo Borret, da agente
ambiental Vanessa Cotrim, do professor de Artes Luis Claudio
Fernandes e diversas turmas de alunos e professores que
acompanharam as atividades.
Alunos da escola e professores se mobilizaram e levaram caixas de
leite e de suco feitas com tetra pack para que fossem trabalhadas
para a árvore.
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PINTURA DO MURO DA EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
As escolas públicas de Paquetá ocupam o mesmo terreno e são
cercadas por um grande muro que conforme foto abaixo está
pichado. O professor de artes Luis Claudio Fernandes, idealizador
do projeto “Artistas brasileiros em Paquetá”, sendo Portinari o
primeiro escolhido pelos alunos, propôs que a pintura do muro
fosse feita, em parte, pelos alunos, mas devido as condições do
muro foi necessário prepara e pintar antes que a atividade fosse
desenvolvida e para isso teve apoio da ONG O Nosso Papel na
aquisição de tinta e preparação com massa.

A ONG O Nosso Papel, o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença
em Paquetá e o Ponto de Mídia Livre Ilha PQT são parceiros das
maratonas organizadas pelo Mario Junior desde o primeiro
evento. A nossa participação e apoio se dá através da
realização de oficinas para crianças, cobertura ao vivo do
evento e na Beer Run foi dado apoio na produção da parte
musical com participação de cantoras como Dilma Diva
Oliveira e Angélica Ventura.

Antes :

·

Depois:

INFORMATIVO-DEZEMBRO DE 2018
ILHA DIFUSIVA
PARCERIA PAQUETÁ VIP
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AÇÃO COLÉGIO AUGUSTO RUSCHI
Após as atividades realizadas em novembro foi iniciado em
dezembro a organização de todo o material de registro e a
edição de vídeo para ser apresentado na formatura.

ILHA DIGITAL EM AÇÃO
A ilha digital acontece desde 2008 em espaço cedido pela XXI
Região Administrativa e beneficia alunos inscritos no Programa do
CRAS Dodô da Portela com informática básica e alguns programas
de edição de imagem. O espaço também e utilizado pelas
Assistentes sociais do CRAS.

GUARDA MUNICIPAL
VISITA A EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
No dia 7/12 aconteceu a apresentação da banda e do
trabalho realizado com os cães pela guarda municipal na
escola. A cobertura fotográfica foi feita pela Betina monitora
do projeto.

ILHA AUDIOVISUAL
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ARTE NO MURO-ESCOLA EM JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
A ONG O Nosso Papel e o projeto Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá apoiam o projeto Pintores Brasileiros em
Paquetá idealizado pelo professor de artes da EM Joaquim Manoel
de Macedo Luiz Claudio Fernandes. O primeiro pintor escolhido foi
Candido Portinari. A pintura do muro da escola pelos alunos faz
parte do projeto assim como as imagens na montagem da Arvore
de Natal de 2018 e cobertura ao vivo do espetáculo de dança “As
Moreninhas”.

A equipe da ONG O Nosso Papel e dos projetos Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá e Oficina de
Reciclagem de Papel Artesanal da Comunidade Júlio Otoni em
Santa Tereza agradece de coração por todas as doações de
Natal recebidas e comunicamos que os brinquedos e outros
produtos estão sendo distribuídos para crianças que participam
dos nossos projetos. Estaremos postando e divulgando fotos das
ações no Facebook. A partir do dia 20 foram iniciadas
atividades relacionadas a distribuição dos presentes doados
em Paquetá sendo uma atividade realizada na cocheira, outra
na colônia e outra no CRAS, reunindo crianças da Cocheira e
da Colônia de pescadores e a organização foi feita por Cecília
Fonseca e Ana Casado. Contamos também com apoio de: Vivi
e Nando do Bar da Boa, Carecas e Frescos, Marilena,
moradores da Cocheira e Angineli de Moura facilitadora social
do CRAS Dodô da Portela na distribuição dos presentes. As
doações foram feitas por: Projeto Gramachinho, Elizabeth
Monteiro, Nathalia Lima, Bruno Furtado, Mary Souza, Cristina
Pliego, Paulo Meucci. O evento na cocheira contou com a
produção de uma arvore de Natal coletiva.

COCHEIRA

DOAÇÕES DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
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CRAS DODÔ DA PORTELA

30

Colônia de Pescadores

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO-MARÇO /ABRIL 2019
ILHA DIFUSIVA -PARCERIA IKO PORAN
Em1/4 recebemos a visita de Felipe Murray da Ong Iko Poran
que trabalha com voluntários internacionais desde 2002 e já
participou de projetos da ong O Nosso Papel.
Com Felipe Murray veio a artista plástica japonesa Rumi
Fukumoto para ser voluntária no Ponto de Cultura. Através do
site
https://www.rumifukumoto.com/ieji-the-way-home#
podemos conhecer melhor o seu trabalho.
Nesse dia visitamos a Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá
e fomos recebidos por Rosangela Fernandes, diretora da BEM,
também sede do Ponto de Cultura desde 2008 e depois fomos
para o novo espaço onde são realizadas ações do Ponto da
Ilha Digital em parceria com o CRAS Dodô da Portela.
Angineli de Moura, facilitadora social do CRAS, conversou em
japonês com Rumi surpreendendo a todos.
·
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·

ILHA AUDIOVISUAL
Atividade externa da Ilha Audiovisual nas proximidades do Parque
Darke de Mattos com observação do meio ambiente coordenada
por Cecília Fonseca. A atividade beneficia alunos inscritos no CRAS
Dodô da Portela.

OFICINA DE VIDEO
Ainda dentro da programação do Marcelo para a ilha
audiovisual foi realizada mais uma oficina trabalhando com
técnicas de entrevista. Haverá uma oficina na programação
da FLAMATEC.
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ILHA DIFUSIVA
DOAÇÃO DE LIVROS DA SMCRJ E TRANSPORTE DE MATERIAIS
Muitas pessoas tem curiosidade de saber como materiais diversos
chegam na Ilha de Paquetá. Na foto abaixo temos Leno que
trabalha e recebe na praça XV o material e embarca com ajuda
do De Paula. Quando o material chega na ilha é o pessoal do De
Paula que faz a entrega. Na foto o Ponto recebeu de Cilene de
Oliveira gerente das bibliotecas vinculadas a SMCRJ lindos livros
como doação para serem usados durante o evento FLAMATEC.

Janeiro, Claudia Luna atua no acompanhamento e
divulgação de atividades que são colocadas nos sites incluindo
também o grupo jovens fotógrafos.
A Ilha Digital qualificou alunos para que além de realizar
cobertura fotográfica de eventos em Paquetá pudessem fazer
a cobertura ao vivo dos mesmos. Nesse ponto passamos a ter
um intercâmbio entre as Ilhas Digital, Audiovisual e Difusiva.
Os alunos da ilha Audiovisual passaram a treinar nos eventos
mensais intitulados Paquetá Corrida VIP organizado por Mario
Junior de Paquetá. Eventos fazem parte da Ilha Difusiva,
portanto, na cobertura de eventos as 3 Ilhas se integram.
A Ilha Audiovisual gerou a exposição sobre o entorno da Baia
de Guanabara, a Ilha Digital gerou o Ponto de Mídia Livre e a
inserção da Ilha de Paquetá no Google street view e a Ilha
Difusiva gerou a FLAMATEC – Festival de Letras Artes Meio
Ambiente e Tecnologia que foi realizada em abril e maio de
2019 como comemoração dos 11 anos de Ponto de Cultura
Fazendo a Diferença em Paquetá, reunindo atividades que
sempre fizeram parte do Ponto em formato de Festival dando
maior visibilidade as ações.

CORRIDA PAQUETÁ VIP SOLIDÁRIA

ILHA DIGITAL-ILHA AUDIOVISUAL-ILHA DIFUSIVA
PONTO DE MIDIA LIVRE
O Ponto de Mídia livre foi chancelado e premiado (o prêmio nunca
foi pago) pelo MINC no edital de 2015, fruto de um trabalho
voluntario realizado desde 2013 por José Felipe dos Santos Lima,
Ana Claudia Casado e Claudia Luna. José Felipe montou o site e
facebook Ilha de Paquetá PQT para divulgar material relativo a
Paquetá e ao Programa Cultura Viva, Ana Casado montou o
facebook Rede Carioca de Pontos de Cultura para divulgar
atividades dos Pontos e eventos relacionados a cultura no Rio de

No dia 23/4 aconteceu a Corrida Paquetá VIP Solidária com
400 inscritos e escolhemos esse evento para comunicar sobre a
abertura da FLAMATEC e sobre o importante Mapeamento e
inserção de Paquetá no Google Street View. Abaixo filipeta do
evento e grupo do Ponto esperando o início da corrida. As
imagens do comunicado entrarão abaixo dentro da FLAMATEC.
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FLAMATEC

FESTIVAL DE LETRAS, ARTES, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA
O Festival de Letras, Artes, Meio ambiente e Tecnologia de
Paquetá é um evento comemorativo dos 11 anos de Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença, com atividades realizadas
prioritariamente para o público infanto juvenil da Ilha, sendo
eles, alunos da Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo,
Colégio Estadual Augusto Ruschi, Preventório Rainha D Amália
e CRAS Dodô da Portela. Estaremos celebrando também os 30
anos de APPERJ - Associação Profissional de Poetas no Estado
do Rio de Janeiro, que coordena com a equipe do Ponto o
evento Ponto com Letra na Biblioteca Escolar Municipal
Joaquim Manoel de Macedo, sede do Ponto de Cultura.
Foram incluídas algumas atividades para adultos pois também
apoiamos alguns eventos com cobertura ao vivo e inserção de
atividades culturais em geral como por exemplo, as realizadas
durante as Corridas Paquetá VIP entre outros.

OUTRAS ATIVIDADES:
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-Exposição fotográfica “ Ilha de Paquetá no Google Street ViewMapeamento.”
Organizador: José Felipe dos Santos Lima coordenador da Ilha
digital do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá –
Ong O Nosso Papel. Parceria entidades : Ong O Nosso Papel e
Google.
Locais:
Paquetá Iate Clube no dia 7/5.
Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá a partir do dia 10/5.
Quadra da Cocheira no dia 11/5.

Em 23/4 no dia da Corrida Paquetá VIP Solidária, organizada
por Mario Junior, foi comunicado por Claudia Luna a abertura
da FLAMATEC. Haviam 400 inscritos presentes o que colaborou
para a visibilidade do evento. Na ocasião foi apresentada por
Jose Felipe Lima a evolução da Ilha Digital do projeto Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá - Ong O Nosso Papel
– Ponto de Mídia Livre que culminou com o mapeamento da
Ilha de Paquetá no Google Street View. No local foi colocada
exposição fotográfica do mapeamento e jovens fotógrafos
cobriram o evento ao vivo.

-Exposição fotográfica do evento de” Natal na Cocheira ‘
Organizadora: Cecília Fonseca coordenadora da ilha audiovisual
do Ponto Local: Quadra da Cocheira no dia 11/5
-Geloteca Anacleto de Medeiros – Praça Bom Jesus em frente ao
Zeca’s Restaurante.
Oficinas de Inglês para os motoristas dos carrinhos Elétricos - Rumi
Fukumoto –Japão - Iko Poran e Frederikke Cronquist – Dinamarca
– Iko Poran. Local: Hospital UMAV
-Cobertura fotográfica e transmissão ao vivo realizada pela
equipe do projeto Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em
Paquetá- Ponto de Mídia Livre- Ong O Nosso Papel nas seguintes
datas e locais:
Dia 7/5 – PAQUETATRANSITO .Local :Paquetá Iate Clube.
Dia 11/5 –FLAMATEC Paquetá. Local: Cocheira.
DIA18/5 – Sambastião na Ilha dos Amores –Rezenhô no Samba.
Local: Paquetá Iate Clube.
Doação de livros cedidos pela gerente de Bibliotecas Cilene de
Oliveira da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

PAQUETÁ IATE CLUBE
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CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 24/4 foi realizada Oficina ambiental com ECO Tampas do
idealizador Alfredo Borret. Além de conversar sobre a
importância do meio ambiente os alunos confeccionaram
chaveiros .

PRAIA DA MORENINHA
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Em 29/4 foi realizada mais uma oficina de prática de
Em 27/4 apoiamos, em parceria com o CRAS Dodô da Portela, o
evento do ambientalista Artur Tulku colaborando com a ação de
limpeza do lixo plástico na praia.

entrevistas para produção de vídeo com o ponteiro Marcelo
Paes de Carvalho da Filminn Brasil.

CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 29/4 aconteceu Contação de histórias com Angineli de
Moura facilitadora social do CRAS Dodô da Portela sobre o livro:
O mundo Muda se agente ajuda! Autoria de Flavia Savart

ILHA DIGITAL
A Ilha digital acontece desde março nos espaços cedidos pelo
Pastor Ronaldo na Igreja Batista de Paquetá.
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INTERCÂMBIO ENTRE PONTOS
Ponto de Cultura Museu da Maré

Ponto de Cultura ECOM

No dia 24/4 Larissa moradora da Maré, recomendada pela
Professora Alessandra Biá que trabalhou no Ponto durante
oconvenio com o MINC, realizou visita pelo Ponto de Cultura
Fazendo a Diferença em Paquetá no Museu da Maré.
Lariisa também visitou o ECOM e Vanessa Cotrim O Ponto Lata
Doida.Todos
estão
inseridos
no
site
www.pontodeculturapqueta.com.br
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Ponto de Cultura Lata Doida

Foram incluídas algumas atividades para adultos pois também
apoiamos alguns eventos com cobertura ao vivo e inserção de
atividades culturais em geral como por exemplo as realizadas
durante as Corridas Paquetá VIP.

CRAS DODÔ DA PORTELA

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”

Em 6/5 foi realizada atividade do Projeto LACQUA UNIRIO – O
que faz o biólogo? Parceria super importante com o
Laboratório de microbiologia das águas da UNIRIO,
coordenado por Natascha Krepsky integrando aspectos
científicos ao nosso trabalho de educação ambiental.
Participam as alunas : Mayara Faustino de Sá, Viviane Almeida
de Andrade Lino e Julia Morais Fernanda Silva.

INFORMATIVO-MAIO DE 2019
ILHAS DIFUSIVA, DIGITAL E AUDIOVISUAL
FLAMATEC
FESTIVAL DE LETRAS, ARTES, MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA
O Festival de Letras, Artes, Meio ambiente e Tecnologia de
Paquetá é um evento comemorativo dos 11 anos de Ponto de
Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, com atividades
realizadas prioritariamente para o público infanto juvenil da Ilha,
sendo eles, alunos da Escola Municipal Joaquim Manoel de
Macedo, Colégio Estadual Augusto Ruschi, Preventório Rainha D
Amália e CRAS Dodô da Portela. Estaremos celebrando também
os 30 anos de APPERJ- Associação Profissional de Poetas no Estado
do Rio de Janeiro, que coordena com a equipe do Ponto o evento
Ponto com Letra na Biblioteca Escolar Municipal Joaquim Manoel
de Macedo, sede do Ponto de Cultura.
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CRAS DODÔ DA PORTELA E HOSPITAL UISMAV

PAQUETÁ IATE CLUBE - PIC

Em 8/5 através da parceria entre Ong O Nosso Papel e a Ong
Iko Poran foi possível a realização de oficina de desenho no
CRAS com a voluntária Frederikke Cronquist proveniente da
Dinamarca. Durante a FLAMATEC Frederikke realizou oficinas
de inglês para os motoristas dos carrinhos elétricos de Paquetá.
Felipe diretor da Iko Poran participou de duas e passaram boas
dicas para o grupo. A oficina aconteceu em espaço
gentilmente cedido pelo Hospital UISMAV. A demanda pelas
oficinas veio através do Mauro, ex charreteiro que agora dirige
um dos carrinhos.

Em 7/5 durante o importante evento de lançamento da
Campanha Paquetá Trânsito realizado pela CCS o Ponto
participou com a exposição Paquetá no Google Street View e
cobertura fotográfica.
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Participam as alunas : Mayara Faustino de Sá, Viviane Almeida
de Andrade Lino e Julia Morais Fernanda Silva.

HOSPITAL UISMAV

Oficina de Inglês para os motoristas dos carrinhos elétricos.

BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE PAQUETÁ
JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
Em 9/5 foi montada a exposição: Fazendo a Diferença Paquetá
no Google Street View. Fotografias do processo do
mapeamento realizado por José Felipe Lima coordenador da
Ilha digital foram colocadas sobre os painéis de madeira do
Ponto, podendo ser trocadas de tempos em tempos por
imagens diferentes. O trabalho foi possível através de parceria
da Google com a Ong O Nosso Papel.

CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 9/5 foi realizada atividade de ECO JOGOS pelo Laboratório
de microbiologia das águas da UNIRIO coordenado por Natascha
Krepsky parceira da Ong O Nosso Papel que ajuda a integrar
aspectos científicos ao nosso trabalho de educação ambiental.
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JOAQUIM MANOEL DE MACEDO
Em 10/5 Santiago O Sombra fez uma apresentação de Mímica
hipnotizante!!! As crianças não piscavam!!!! A ação aconteceu
na Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá para alunos da EM
Joaquim Manoel de Macedo turmas das Professoras Áurea e
Angela.
Antes da apresentação foi feita mostra de vídeo coordenada
por Myrian Cristovao sobre o trabalho do Sombra no programa
do Faustão.

COCHEIRA
BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE PAQUETÁ
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Em 11/5 das 13 hs às 18 hs foram realizadas diversas atividades na
Cocheira reunindo muitas crianças moradoras do local.

Apresentação da palhacinha ecológica Grace Moreno
Performance do Jeff Jackson

Oficina de artes

Participação do WG Wanderson Gerêmias e seu projeto
Cultura na Cesta
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Contação de histórias com o livro Aula de Palavrão de
Cilene de Oliveira

Cultura Indígena com Papiõn Cris Santos

Samba com Angélica Ventura
Veras,fausto Maniçoba e Gabriel

e

musicos

Carlos
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Em 14/5 participação da diretoria da APPERJ com o presidente
Jorge Ventura e os diretores Lúcia Mattos, Ana Paula Soeiro e
Jorge Cosendey. Jorge Ventura atuou como mestre de
cerimonias vestido de palhaço. Ana Paula Soeiro fez
performance sobre a temática ambiental com ênfase na
coleta seletiva de lixo. A escritora Lucia Matos contou a história
do seu livro Vovó Mariinha um amor de menina e Jorge
Cosendey contou a história do seu livro inédito que fala sobre
importância de sonhar.

CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 13 /5 aconteceu contação de história do recém lançado
livro “Para onde vai a folha” folha da escritora Ligia Feijó.

CRAS DODÔ DA PORTELA
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Em 17/5 Rumi Fukumoto realizou oficina de instrumento musical
UKULELE utilizando elásticos e caixas de tetrapack e Frederikke
Cronquist com oficina de desenho - Iko Poran em ação.

CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 16/5 UNIRIO Medicina - PROEXC /Programa Interconsulta - Dra
Terezinha Belmonte e alunos Heidy Nascimento, Rafaela Cheung e
Gabriel Biroca com o tema Saúde e Meio Ambiente. A aula foi
repleta de ação, participação e emoção por parte dos alunos
assim o aprendizado flui naturalmente como algo prazeroso tendo
grandes chances de ocupar um espaço especial na memória.
Parabéns Rafaela e Gabriel!!!A equipe da UNIRIO recebeu livros
doados pela SMCRJ - Cilene de Oliveira Gerente de Bibliotecas.

CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 20/5 recebemos Domingo Gonzalez, escritor, poeta e
contador de histórias, trabalha com jovens talentosos do
Instituto Rogério Steinberg, Claudia Hirzman, Psicóloga e artista
visual e Bernardo Arraes contador de histórias e arte terapeuta.
O grupo visitou a Biblioteca e depois seguiu para o novo
espaço do CRAS e da Ilha Digital do Ponto. Um feliz e criativo
reencontro entre amigos !!!

CRAS DODÔ DA PORTELA
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CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 21/5 Sérgio Gerônimo Delgado - Poeta, escritor, psicólogo e
presidente de honra da APPERJ, apresentou o livro AGAMAN
feito a partir de desenhos do seu filho quando era pequeno e
Mozart Carvalho - Escritor Mestre em Humanidades, Culturas e
Artes, Delegado regional da APPERJ em Maricá apresentou seu
livro a Cigarra e a Coruja.
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CRAS DODÔ DA PORTELA
Em 29/5 Alfredo Borret artista plástico idealizador do projeto ECO
Tampa, realizou oficina de educação ambiental com criação de
eco jogos feitos com material reutilizável.
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Em maio foram realizadas diversas atividades externas pela Ilha
Audiovisual além das coberturas do evento FLAMATEC, seleção
de imagens e edição de postais.

TOUR EM PAQUETÁ
Em agradecimento pelas oficinas de inglês realizadas pela
voluntária Frederikke Cronquist ( Dinamarca) da IKO PORAN os
motoristas dos carrinhos elétricos ofereceram uma passeio pelos
Pontos Turísticos de Paquetá . Na foto os taxistas Mauro, Leandro
e Rafaela além de Felipe Murray e Frederikke da IKO PORAN.

ILHA AUDIOVISUAL
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INTERCÂMBIO ENTRE PONTOS
Ponto de Cultura Agito Cultural
Intercâmbio entre Pontos - O Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá, representado por Vanessa Cotrim, visita o
Ponto de Cultura Agito Cultural e entrevista Cleonaldo que além
de coordenar do Ponto é também gestor da Lona Cultural Gilberto
Gil.
·

Ponto de Cultura Capoeira Cidadã
Vanessa Cotrim, que atua no Ponto como agente ambiental,
visitou o Ponto de Cultura Capoeira Cidadã para conhecer um
pouco mais do trabalho realizado com as crianças.
A entrevista foi feita com Walter Fernandes fundador e diretor
do Ponto e Rita Moraes coordenadora.
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A Ilha digital além de qualificar alunos em informática básica,
e aberta para utilização da internet por parte dos alunos do
Ponto.

Ponto de Cultura Luiz Poeta Verdejar
O Ponto de Cultura Verdejar também foi pesquisado por Vanessa
Cotrim do PC Fazendo a Diferença e foram disponibilizadas
imagens para divulgação.

ILHA DIGITAL

INFORMATIVO-JUNHO 2019
ILHA AUDIOVISUAL
Nas etapas anteriores da Ilha audiovisual foram realizados
registros de paisagens, trabalhadores da ilha e entorno da Baía
de Guanabara. A CCR BARCAS decorou a Barca Itapuca com
as imagens tiradas pelas crianças e jovens do projeto. As
imagens do entorno da Baía de Guanabara originaram postais,
vídeo e a Exposição Entorno da Baía de Guanabara por Jovens
Fotógrafos Fazendo a Diferença em Paquetá. Na etapa três o
nosso foco foi a cobertura dos diversos eventos que acontecem
em Paquetá e com os registros desses eventos estaremos
realizando exposições em 2019 e 2020.As fotografias do Festival
Guanabara de 2018 serão expostas durante o Festival
Guanabara de 2019,as fotografias da Festa Julina da EM
Joaquim Manoel de Macedo serão expostas durante a Festa
de 2019 e doadas as crianças como já fizemos durante a
FLAMATEC quando os registros do Natal na Cocheira forma
expostos e doados as crianças.
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Em junho foram realizadas saídas com os alunos para captação,
seleção e edição de imagens para cartões postais e vídeo. Apesar
de Paquetá ser uma ilha pequena as distancias a pé levam um
bom tempo de um extremo da Ilha ao outro. Além de demorar o
grupo tem equipamentos para carregar então achamos que seria
melhor contratar um carrinho elétrico para apoiar uma parte do
percurso. Agradecemos ao motorista Mauro por ter nos
acompanhado com carinho.

52

SELEÇÃO E EDIÇÃO

o

CARTÕES POSTAIS
Na etapa 2 foram feitos cartões postais do entorno da Baía de
Guanabara e poucos de Paquetá então, nessa etapa,
priorizamos cartões com imagens da Ilha pois assim teremos
material para divulgar durante os eventos do ano de 2020.
Imagens de etapas anteriores também forma examinada até a
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seleção final.Já estamos programando uma exposição com
Postais e Poesia para a Festa de São Roque em agosto.
Ilha de Brocoió

Praia do Lameirão
Pedra dos Namorados

Igreja de São Roque

Ponte da saudade
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Por do sol vista do Parque Darke

Praia do Lamerão

Centro Cultural José Bonifácio

Barca Itapuca
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Decoração da Barca Itapuca com fotos tiradas pelos aluno do
Ponto.Registros de paisagens, arquitetura, trabalhadores e
festividades de Paquetá .

Baobá (Maria Gorda)

Praia da Guarda
Vista da Praça Pedro Bruno
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CORRIDA PAQUETÁ VIP
PAQUETÁ BEER RUN ANARRIÊ
Festa de São Pedro na Colônia de Pescadores.

DOMINGO COM AS CRIANÇAS DA COLÔNIA DE PESCADORES
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que eles tem para oferecer a sociedade em formato de
serviços e produtos.

Ponto de cultura ZUNGU

ILHA DIGITAL

INTERCÂMBIO ENTRE PONTOS
Os Pontos de Cultura pesquisados estão sendo disponibilizados no
site do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá e em
breve estaremos divulgando.UM dos objetivos da pesquisa esta
relacionado ao item sustentabilidade pois é importante saber o

Ponto de Cultura Acervo Cultural Circo Voador
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“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO- AGOSTO À DEZEMBRO DE
2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS
O nosso convênio com a SMCRJ terminou em meados de
julho de 2019 e a equipe estará trabalhando em conjunto
na prestação de contas.

Ponto de Cultura Divinas Oficinas
Casa do Maranhão

As 3 ilhas do projeto reúnem uma série de atividades que
geram centenas de imagens e apesar de fazermos o
informativo mensal durante o convênio muito material
ainda precisa ser organizado.
Cada Ilha deverá entregar um ”caderno” com as
atividades principais colocadas e a Ilha Audiovisual fará
uma apostila sobre a fotografia que será entregue aos
alunos.
Estamos prevendo uns dois meses de atividade para a
prestação de contas.

REORGANIZANDO O PONTO

PONTO DE CULTURA

O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá foi
aprovado inicialmente no edital Cultura Viva de 2005 do
MINC e o nosso convênio finalizou em 2013 por atraso no
envio das parcelas.
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Nesse período a SMCRJ abriu edital para Pontos de Cultura
da Rede Carioca e demos continuidade ao projeto.
Em períodos de convênio o número de atividades aumenta
e em tempos de poucos recursos diminuímos a quantidade
de atividades e passamos a trabalhar como voluntários
sendo esse um dos motivos pelos quais nunca paramos.
Uma observação importante em relação a sustentabilidade
do projeto é a questão do baixo custo de material pois
trabalhamos com materal 99 por cento reutilizável nas
diversas oficinas ecológicas e utilizamos papel reciclado feito
nas oficinas da Ong como base para pintura e arte com as
crianças.
Após o término da organização de material e entrega para
a prestação de contas faremos uma reunião para ver a
disponibilidade de cada membro da equipe para realizar as
atividades e para redesenhar o projeto de modo que se
adeque a nossa nova realidade.

ILHA DIFUSIVA E AUDIOVISUAL -EVENTO
FESTIVAL GUANABARA
O Ponto participou do Festival Guanabara apoiando com
Transmissão ao vivo, divulgação nas mídias livres
administradas pela equipe do projeto, exposição FLAMATEC
e cobertura fotográfica com jovens fotógrafos.
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EVENTO FORUM PAQUETÁ
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O Ponto participou e apoiou o evento com
cobertura fotográfica e transmissão ao vivo que
pode ser vista no site e facebook Ilha de Paquetá
PQT.

Ilha audiovisual - Cecília Fonseca continuou atividades
da fotografia através de oficinas com aulas internas e
externas externas para alunos inscritos no CRAS Dodô da
Portela e escolas de Paquetá.

ILHA AUDIOVISUAL
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DOAÇÃO DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO
Compartilhando energia do BEM! com muita alegria
RECEBEMOS de Rosangela Queiroz e DOAMOS os livros
que pertenciam ao querido poeta Dalmo Saraiva.
Os livros foram repassados para Cilene de Oliveira
Gerente de Bibliotecas da SMCRJ. Os livros do Dalmo
serão doados para Bibliotecas, Centros Comunitários e
durante eventos como o Paixão de Ler em novembro de
2019.
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ILHA DIFUSIVA -OFICINA DE CARTONAGEM
Ilha Difusiva -Em 18/10 Myrian Cristovao da Ong O Nosso
Papel realizou Eco Oficina com confecção de cadernetas
feitas com material reutilizado para alunos inscritos no CRAS
Dodo da Portela. Participaram Angineli de Moura facilitadora
social do CRAS, Helena Girard e Cecília Fonseca do Ponto de
Cultura.
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PAIXÃO DE LER
lha Difusiva - No dia 7/11 as 13 horas na Biblioteca Escolar
Municipal de Paqueta, será realizado o 27 Paixão de Ler que
em 2019 em homenageia o poeta Carlos Nejar. A atividade
será realizada por Jorge Ventura presidente da APPERJ e
colaborador do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em
Paqueta . Foram convidados alunos da EM Joaquim Manoel
de Macedo.
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EXPOSIÇÃO PAQUETÁ POSTAL E POESIA NA FLIPA
2019
Na Tenda do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em
Paquetá localizada na Casa de Cultura José Bonifácio ,
acontece lançamento e distribuição gratuita de Cartões
Postais com registros fotográficos feitos por crianças a partir
de 8 anos e jovens alunos de Cecília Fonseca coordenadora
da ilha audiovisual do Ponto. Esse trabalho beneficia alunos
inscritos no CRAS Dodô da Portela que também frequentam
as escolas públicas de Paquetá. Além dos postais há um varal
com poesias sobre Paqueta enviadas por poetas de diversas
academias com o apoio da APPERJ. Participam : Marcia
Agrau, Juçara Valverde, Nancy Vicente, Sérgio Gerônimo,
Heloisa Igrejas, Luís Otávio Oliane, Beatriz Dutra, Maria Luiza
Falcão ,Aluizio Rezende ( in memorium) , Alexandre
Acampora, Lúcia Matos, Ana Paula Soeiro, Marcílio Freire.
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REPLICANDO EXPERIENCIAS
Em outubro de 2019 a empresa de eventos Mostarda entrou
em contato com a Ong O Nosso Papel pois tinham visto
material de Eco oficinas do Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá e propuseram uma parceria para um
evento CURTA PRAIA patrocinado pela OI e realizado pela
Globo, que aconteceria em diversas praias durante o
verão.As praias seriam em Copacabana – Posto 3 ( dia
14/12), Niterói- Piratininga (dia 8/2), Recreio – posto 11, (11/1)
Mangaratiba –Praia do Saco (8/2)
Ficamos então agendados para participar com Eco oficinas
de Pet para crianças e adultos e conseguimos Vanessa
Cotrim agente ambiental que atua em diversas eco oficinas
do Ponto para participar do evento.

DOAÇÕES DE CORAÇÃO PRA CORAÇÃO
Compartilhando energia do BEM! E com muita alegria que
comunicamos que mais livros que pertenciam ao querido
poeta Dalmo Saraiva e que nos foram doados por
Rosangela Queiroz hoje estão em mãos especiais pois
foram repassados para o Sr Paulo que realiza um belíssimo
projeto de doações de livros para diversas comunidades
no município do Rio de Janeiro. O contato do Sr Paulo foi
repassado por Cilene de Oliveira Gerente de Bibliotecas
da SMCRJ. Após a entrega do material e ao conhecer um
pouco do projeto sai com o sentimento de ter conhecido
um Anjo/ guardião dos livros. Sr Paulo hoje aposentado,
tem uma sincera e profunda preocupação com a morte
dos livros de papel e cuida com amor e carinho de todo
o processo de distribuição que envolve seleção de temas,
faixa etária e local de entrega etc
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EXPOSIÇÃO PAQUETÁ POSTAL E POESIA
Ilha Difusiva e ilha audiovisual - A Exposição “Paqueta Postal
e Poesia que já estve na FLIPA,foi montada hoje na Biblioteca
Escolar Municipal de Paquetá. Em homenagem ao Natal
montamos duas Árvores , todas tem registros fotográficos
feitos por crianças e jovens inscritos no CRAS Dodo da Portela
e Escolas Públicas locais que participaram do curso da
Professora Cecília Fonseca. Uma árvore tem imagens do
entorno da Baía de Guanabara e a outra fotos de Paquetá .
Poetas da APPERJ e de diversas academias participam do
varal de Poesias sobre Paquetá. A montagem foi feita por
Alfredo Borret e Myrian Cristovão. Agradecemos a Marilena
da BEM e ao César do ICRJ pelo apoio na produção .

69

ONP – PONTO DE CULTURA E UNIRIO LACQUA
Em 10/12 aconteceu mais uma ação da UNIRIO Laboratorio
de Microbiologia das Águas coordenado por Natasha
Krepsky . A atividade foi realizada beneficiando alunos
inscritos no CRAS Dodo da Portela pelas agentes ambientais
: Mayara de Sá Faustino Fernanda Silva Santos, Jéssica Soares
dos Santos.

recurso proveniente comprar brinquedos para serem
distribuídos para as crianças da Comunidade Júlio Otoni
em Santa Tereza e do Ponto de Cultura Fazendo a
Diferença em Paquetá.

TRANSFORMANDO O LIXO PAPEL EM PRESENTES
DE NATAL
A Ong O Nosso Papel de coração agradece a empresa RJZ
Cyrela pela doação de papel pra Reciclagem . Devido ao
enorme volume coletado na empresa ( 1 Tonelada),
optamos por encaminhar o papel para venda e com o
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ATIVIDADES PARA 2020
Estão previstas para 2020 a continuação do evento Ponto
com Letra na Biblioteca Municipal de Paquetá. O Ponto
com Letra promove o encontro de alunos das escolas
públicas locais com escritores, contadores de histórias e
palestrantes.

Agradecemos de Coração ❣ a todos as pessoas físicas e jurídicas
que nos acompanharam em 2019.
Desejamos que 2020 seja para todos um ano de muita luz, paz,
sonhos realizáveis e realizados!!!

Também pretendemos realizar oficinas de fotografia com
as crianças e jovens do CRAS Dodô da Portela , continuar
a apoiar e participar de diversos eventos locais com
exposições de fotografia e cobertura ao vivo dos eventos
( Paquetá VIP, FLIPA, Festa das Crianças, Festival
Guanabara. Continuar a parceria com a UNIRIO
Laboratório de
Microbiologia das Aguas e UNIRIO
Medicina.
A atividade do Ponto de Midia Livre vinculado ao Ponto
atua sem interrupções divulgando ações dos Pontos de
Cultura do Estado e Municipio do Rio de Janeiro através
do facebook.

Compartilhamos
vídeos, álbuns, notícias
com ações que
guardaremos sempre com muito carinho na nossa memória.
Equipe Ong O Nosso Papel - PC Fazendo a Diferença em PQT e ilha
de Paquetá PQT- Ponto de Mídia Livre.

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO-JANEIRO A JUNHO DE 2020.

PONTO EM MOVIMENTO - REPLICANDO
EXPERIENCIAS
Em outubro de 2019 a empresa de eventos Mostarda
entrou em contato com a Ong O Nosso Papel pois tinham
visto material de Eco oficinas do Ponto de Cultura Fazendo
a Diferença em Paquetá e propuseram uma parceria
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para um evento CURTA PRAIA patrocinado pela OI e
realizado pela Globo, que aconteceria em diversas praias
durante o verão.As praias de 2020 Niterói- Piratininga (dia
8/2), Recreio – posto 11, (11/1) Mangaratiba –Praia do Saco
(6/2)
EM 2020 continuamos o trabalho no evento CURTA PRAIA
que reuniu adultos e crianças em atividades diversas.
Vanessa Cotrim e Carolina Cotrim agentes ambientais que
participam do Ponto nas atividades com as crianças
realizarão o trabalho..

RECREIO
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NITEROI

R ecr eio

ccc

MANGARATIBA
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MULTIRIO E UNIRIO – PODCAST OUVI FALAR

INICIO DAS AULAS
Ponto com Letra na BEM de Paquetá
Ilha Difusiva e audiovisual atuando juntas no dia 13/ 3 na
mostra de cinema e palestra com a Prof.a Angélica Ventura
na BEM de Paquetá . Os alunos convidados pertencem a
EM Joaquim Manoel de Macedo. O filme apresentado foi
Maria – a história das mulheres no Brasil.

Em fins de março Claudia Luna coordenadora do Ponto
de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá foi
convidada para para participar do novo programa em
formato de podcast que seria feito com a UNIRIO através
de Natasha Krepsky coordenadora do Laboratório de
Micro Biologia das Aguas parceria do Ponto.
O tema será relacionado ao Meio Ambiente.O convite
foi aceito e o programa ficou agendado para início de
Março de 2020.
A participação de Claudia Luna seria ligada ao tema
Prias de Plasticos. Em parceria com a UNIRIO e a
MULTIRIO trabalhamos conjuntamente em um roteiro
para o Programa que incluiria o projeto Ponto de Cultura
Fazendo a Diferença em Paquetá e as ações realizadas
relacionadas a educação ambiental.
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A gravação foi agendada para o início de março.

confecção e distribuição dos mesmos reunindo em
pouco tempo mais de 50 pessoas envolvidas.
Já foram entregues um total de 5 mil máscaras de
tecidos e de acetato(Face Shields).

PANDEMIA
No mês de março de 2020 e exatamente no dia seguinte da
atividade Ponto com Letra na BEM de Paquetá, todas as
escolas foram fechadas devido a Pandemia e passamos a
ter que ficar em casa para evitar contaminação.
Passamos a viver tempos de muita escuridão com falta de
conhecimento sobre o vírus, adoecimento e mortes de
entes queridos sem uma previsão de quando chegará a luz
através de medicamentos e vacinas.
Todas as ações que haviam sido pensadas para esse
período dependiam da participação presencial das
crianças e dos professores e isso repentinamente ficou
impossível de existir.
Ao mesmo tempo que se iniciava esse duro processo a
presidente da Ong O Nosso Papel Dra Carolina Luna passou
a viver na pele a dificuldade de encontrar equipamentos
adequados para o trabalho nos hospitais públicos.
Com isso resolveu iniciar o projeto Andorinhas do BEM no
intuito de ajudar inicialmente pessoas da área da saúde e
posteriormente pessoas das comunidades já que o uso de
máscara passou a ser em um determinado momento de uso
obrigatório.
O projeto cresceu rapidamente e forma chegando
voluntários em todas as áreas desde compra de material a
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Amanhã estreia o podcast Ouvi Falar!
No vídeo, o pró-reitor de Extensão e Cultura da UNIRIO,
Jorge Avila, fala sobre a parceria entre a MultiRio e a
UNIRIO e a coprodução do podcast, que vai abordar
temas ligados à ciência de um modo acessível na voz de
professores e pesquisadores da universidade.
Aperte o play para saber mais e não perca a estreia do
podcast Ouvi Falar!
O primeiro episódio do podcast Ouvi Falar já está no ar!
Escute um bate-papo sobre os principais elementos que
poluem os oceanos e praias: plástico e petróleo. A
jornalista Patricia Costa comanda a conversa com a
bióloga Natascha Krepsky, doutora em Geologia e
Geofísica Marinha, o biólogo Daniel Fonseca Andrade,
especializado em Ciência Ambiental, e a psicóloga
Claudia Luna. https://tinyurl.com/ybqr2ugg

ESTREIA MULTIRIO E UNIRIO – PODAST OUVI
FALAR
DIA 19 DE JUNHO estreou o podcast Ouvi Falar! No vídeo, o
pró-reitor de Extensão e Cultura da UNIRIO, Jorge Avila, fala
sobre a parceria entre a MultiRio e a UNIRIO e a coprodução
do podcast, que vai abordar temas ligados à ciência de um
modo acessível na voz de professores e pesquisadores da
universidade. Aperte o play para saber mais e não perca a
estreia do podcast Ouvi Falar!
MultiRio's post

Uma coprodução entre MultiRio e UNIRIO, o podcast
Ouvi Falar tem como objetivo divulgar, de forma
acessível, temas relacionados à ciência, ao meio
ambiente e à conservação e está disponível no Portal
MultiRio, Spotify e Deezer!

June 18 at 6:06 PM ·
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No dia 1 de julho aconteceu a LIVE da Dra Carolina
Luna sobre o projeto Andorinhas do BEM!
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