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A-Organização Não Governamental O Nosso Papel 

 

Endereço: Rua Buenos Aires 2 sala 1205 – Centro – Rio de Janeiro – RJ 

Celular: 55- 21- 96340132 

Representante e Contato: Claudia Luna - Secretaria Executiva 

Home Page: www.nossopapel.org.br 

Email:claudialuna@nossopapel.org.br  

 

B – Histórico 

 

A ONG O Nosso Papel foi constituída enquanto pessoa jurídica a partir de agosto de 2001, 

sendo fruto de um trabalho pioneiro em educação ambiental, iniciado em 1991 no Programa 

de Vídeos Ecológicos da  PUC/RIO. 

 

O PVE-PUC/RIO foi criado como um grupo interdisciplinar com o objetivo de promover a 

consciência ambiental a partir do vídeo. O PVE organizou um acervo com 500 títulos de videos 

catalogados na Biblioteca Central da PUC/Rio, desenvolveu uma nova metodologia que 

integra vídeo, dinâmica de grupo e ações que resultem em medidas concretas de proteção 

ao meio ambiente.Realizou o projeto “O PVE vai à Escola”, com patrocínio do Grupo 

Lachmann, através da Lei Sirkis, reunindo escolas públicas e particulares do bairro da Gávea 

para repensarem suas práticas ambientais, formando uma rede solidária intitulada Rede de  

Escolas da Gávea-REGA, atingindo mais de  25 mil alunos de escolas públicas e particulares 

do bairro. 

 

O PVE, implantou a coleta seletiva de papel nas escolas e partir daí criou o “Caderno 

Alternativo”,  confeccionado com folhas de papel parcialmente utilizadas e pautadas por 

mimeógrafo. 

 

Produziu o Vídeo O PVE vai à Escola com o patrocínio do Grupo Lachmann, através da Lei 

Sirkis. 

 

Em 1994, levou sua proposta através de oficinas a 14 cidades do Estado do Rio de Janeiro 

com patrocínio do Fundo Nacional do  Meio Ambiente- Ministério do Meio Ambiente,Recursos 

Hídricos  e Amazônia Legal. 

 

Produziu o Vídeo: O Papel de Todos Nós e organizou uma exposição ecológica com o 

patrocínio do Fundo Nacional do Meio Ambiente - Ministério do Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Amazônia Legal. 

 

Em 1996, coordenou uma  oficina de Cadernos Alternativos no Instituto N. S. de Lourdes 

(Gávea) e ministrou cursos para formação de agentes ecológicos com participação de 

jovens das escolas públicas da Gávea.Este projeto foi patrocinado pelo Grupo Lachmann 

através da Lei Rouanet. 

 

http://www.nossopapel.org.br/
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Em meados de 1996, retornou às 14 cidades do Estado do Rio de Janeiro, com o patrocínio 

do Fundo Nacional do  Meio Ambiente- Ministério do Meio Ambiente,Recursos Hídricos  e 

Amazônia Legal atualizando o perfil ecológico das mesmas. 

 

Em 1997, produziu um terceiro vídeo intitulado: O Verso do Papel e os livros Perfil Ambiental 

das Cidades do Estado do R.J., A Rede Ecológica, O Papel de Todos Nós com o patrocínio do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente – Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Amazônia Legal. 

 

Em 1998 / 99, com a dissolução do grupo de trabalho, a coordenadora das oficinas, Claudia 

Luna, passou a ter responsabilidade sobre o projeto OCA, recebendo da PUC/Rio o direito de 

uso de todo o material didático do projeto. 

 

Em 2000/02, através de parceria com o Grupo Lachmann, Pastoral do Menor, Manos Unidas,  

o projeto OCA foi repassado a jovens da Cooperativa de Jovens Empreendedores da Pastoral 

do Menor em Olaria.  

 

Em 2001, o Projeto OCA - Oficina de Cadernos Alternativos, com nove anos de 

amadurecimento, ganha identidade jurídica própria através da Ong O Nosso  Papel. 

 

A Ong O Nosso Papel foi criada com a missão de oportunizar  o pleno desenvolvimento de 

crianças, jovens e adultos em situação de risco social,  por meio da prática de oficinas 

educativas, culturais e ambientais que possibilitem  também a criação de produtos que 

possam ser abosorvidos  por empresas que praticam a boa conduta da responsabilidade 

social.  

 

A proposta é estimular as camadas populares, a se posicionarem de maneira crítica, 

empreendedora e solidária em meio a uma sociedade cuja dinâmica é cada vez mais 

pautada pelas tecnologias que de  tão pesadas, criam padrões inatingíveis pelos menos 

favorecidos economicamente. 

 

Atuações: 

 

Em 2001, Claudia Luna, secretaria executiva e gestora da organização, criou o projeto” De 

Coração Para Coração Poetas em Ação Pró Criança Cardíaca”, que reuniu poetas e 

academias de todo o Brasil em um movimento com  doação de livros de poesia para serem 

trocados por alimentos em um evento recital realizado no Terraço do Shopping Rio Sul. 

Durante o evento houve o lançamento da coletânea “De Coração Para Coração Poetas em 

Ação” cuja  renda foi revertida ao projeto Pró Criança Cardíaca. 

 

Em 2002, organizou um serviço pela internet de encaminhamento de pesquisas científicas 

sobre doenças auto-imunes como Fadiga Crônica e Fibromialgia. 

 

Em 2002, participou da  organização do IV Festival Carioca de Poesia realizado no Teatro 

Gláucio Gill.  Durante todo o Festival, a Ong coletou doações de alimentos não perecíveis, 

para o Pró Criança Cardíaca e Aliança do Divino Pastor. 

 

Em 2002 a PUC/Rio cedeu à Ong O Nosso Papel o direto de uso dos livros e vídeos produzidos 

no PVE/ PUC Rio. 

 

Em 2002, aprovou os projetos “Centro de Referência de Cultura Carioca”, e o projeto “Arte 

da Palavra – Jovens Poetas em Ação’ nas leis de incentivo à Cultura Federal (Lei Rouanet) e 

Estadual (Lei do ICMS). 
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Em 2003 iniciou   o  “Centro de Referência de Cultura Carioca”,  com o patrocínio  da TELEMAR 

através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, montou  três centros, atendendo a 160 jovens 

de 7 à 19 anos com lanche e bolsa. As comunidades ,trabalhadas foram:Tavares 

Bastos(Catete), Cerro corá, Guararapes e Vila Cândida (Cosme Velho),Santa Marta 

(Botafogo),  

Santo Amaro (Glória ) com o Centro implantado dentro da Escola Municipal Deodoro.O 

projeto trabalhou  com crianças de 7 à 14 anos  em atividades culturais de Teatro, Circo, 

Musicalidade,Poesia, Artesanato,Dança de Rua.  

 

Com  jovens de 15 a 18 anos  manteve o perfil iniciado no PVE PUC Rio realizando atividades 

com  papel artesanal e cartonagem e eventos totalizando 480  beneficiados indiretos. 

 

O CRCC implantou a coleta seletiva na Empresa El Paso realizando oficinas e palestras de 

conscientização para os funcionários  com a temática dos 3 Rs ( redução de consumo, 

reutilização e reciclagem), mostra de videos ecologicos e realização de oficinas de papel 

artesanal e cartonagem.O Papel coletado na empresa passou a ser doado para a 

confecção de papel artesanal do projeto. 

 

O material do projeto foi organizado e com ele elaborada  a Exposição Itinerante 

TRANSFORMAR TE que contém o trabalho desenvolvido pelos alunos e professores do Centro 

de Referência de Cultura Carioca.A exposição foi levada aos seguintes locais: Café do Teatro 

Glaucio Gil, Colégio Miraflores, Colégio Andrews, Parque do Flamengo, Comunidade Santa 

Marta,Comunidade de Maruí Grande, Comunidade Guararapes, Evento Praia Limpa em 

Ipanema entre outros. 

 

O CRCC realizou evento de Natal  no Parque do Flamengo com apoio da Administração do 

Parque e a  participação dos jovens do CRCC em atividades de Teatro,Dança de Rua, 

Oficinas de papel artesanal e Oficina de bijuteria. 

 

Formou jovens multiplicadores e os mesmos participaram como oficineiros responsáveis pelo 

trabalho com 500 crianças da Festa do” Dia da Criança” da empresa Telemar no Hard Rock 

Café da Barra da Tijuca.As oficinas realizadas foram de : Confecção de Máscaras a partir do 

papelão,Criatividade apartir de diversos materiais, Papel Artesanal, Confecção de blocos e 

Bijuterias de papel revista. 

 

Participou de evento no Colégio Andrews com palestra e exposição dos trabalhos realizados 

pelos jovens do CRCC. 

 

Participou da “Feira de Natal do Museu da República”, com  venda de produtos e 

apresentação do Grupo “Dança de Rua”, formado pelo projeto CRCC. 

 

Estabeleceu em 2004, parceria com o Hotel Othon Palace localizado na Avenida Atlântica e 

realizou com os jovens da oficina do Guararapes a decoração do evento: “ Feijoada de 

Carnaval “,em homenagem ao sambista Nelson Sargento. A empresa Klabin cedeu papelão 

para a confecção dos ornamentos. 

 

Em 2004, a Ong  participou da coordenação do V Festival Carioca de Poesia no Teatro 

Gláucio Gill, reunindo 200 alunos de escolas públicas e particulares em um evento de poesia 

com coleta de alimentos não perecíveis Pró Criança Cardíaca. 

 

Aprovou, na Lei Rouanet, o projeto “Centro de Formação Sócio-Cultural Carioca”. 
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Elaborou  o” Projeto Centro de Resgate Social” em parceria com o CIC – Centro de Inovação 

para a Competitividade e a UNIRIO, para atendimento à População da Barreira do Vasco em 

São Cristóvão. 

 

Elaborou o projeto “Águas Cariocas”, a ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal 

de Educação, a Escola Nacional de Saúde Pública e o Instituto Fernandes Figueiras, ambos 

da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz,  Flama (Associação de Moradores do Flamengo), 

Administração do Parque do Flamengo, CIC entre outros. 

 

Iniciou uma parceria com o” Quilombo do Sacopã”, localizado no bairro da 

Lagoa,formatando os projetos : Centro Histórico Cultural Quilombo do Sacopã apresentado 

à Petrobras para o Programa Fome Zero. 

 

Em 2004, participou da organização, produção e apoio financeiro para o  evento “ 

Reconhecimento da Comunidade Quilombola do Sacopã” realizado pela Fundação 

Palmares e o MINC com presença de representantes do Ministro da Cultura Exmo Sr.Gilberto 

Gil  . 

 

Estabeleceu parceria com o Laboratório Social do Jardim Botânico através  de apoio ao 

projeto de jardinagem desenvolvido na Instituição.Agenciou poetas e escritores para darem 

aulas voluntárias de poesia e literatura aos jovens do projeto. 

 

Iniciou o TAC (FEEMA) para o Estaleiro Ebin e a Empresa CBPO ambas do Grupo Fischer, 

realizado em no Bairro do Barreto –Niterói, atendendo a Comunidade de Maruì Grande com 

trabalhos de implantação da coleta Seletiva do Lixo e oficinas de reutilização de materiais 

para a confecção de produtos artesanais e geração de renda. 

 

Coordenou o evento infanto juvenil do VI Festival Carioca de Poesia,  juntamente com o 

Grupo Poesia Simplesmente, promovendo coleta de alimentos não perecíveis e agenciando 

a participação de jovens de diversas escolas e comunidades.O evento  foi realizado no 

Espaço Cultural Tom Jobim.  

 

Passou a contar  com a Srª Lili Marinho e um grupo de amigos da Ong como mantenedores 

das oficinas de papel artesanal, cartonagem com elaboração de produtos e eventos, 

localizadas no Guararapes (Cosme Velho), atendendo a jovens das comunidades Cerro 

Corá, Guararapes, Vila Cândida, Prazeres e Julio Otoni e outras de Santa Tereza. 

 

Recebeu  apoio do Banco JP Morgan Chase, que adotou o projeto CRCC em 2004, realizando 

o Global Day na oficina,encomendando produtos e repassando verba e equipamentos. 

 

Iniciou uma parceria com a Empresa de Marketing Toque Final que trabalhou com o  material 

de comunicação do projeto inclusive em 2005. 

 

Iniciou  uma parceria com a empresa Schulemberger que realizou uma doação de 5 

caminhões de móveis para as oficinas do Cerro Corá e  Guararapes . 

 

Foi pré selecionada para o programa “Profissão Futuro do  Instituto Camargo Correia” e 

durante o ano de 2005 participou, com diversas Ongs de São Paulo  de um grupo de discussão 

e estudos  organizado pelo Instituto Camargo Correia, com objetivo de  elaborar soluções 

para a inserção profissional de jovens em situaçaõ de risco social.  
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Estabeleceu parceria com o Colégio Andrews realizando um trabalho de oficinas para uma 

turma de Ciências recebendo da escola doação de materiais diversos para as oficinas do 

Guararapes. 

 

Elaborou e aprovou  o projeto Arte e Cultura na Sala de Espera do REVIVA, através da Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura (ICMS).A entidade  atende a crianças e jovens com doenças 

crânio-faciais.  

 

Estabeleceu parceria com o projeto” Novos Caminhos “do IFF-Instituto Fernandes Figueiras –

FIOCRUZ, e capacita grupos de mães  do projeto “Novos Caminhos” na confecção de 

produtos artesanais diversos viabilizando a geração de renda. 

 

Iniciou em 2004/2005, um projeto para o Banco do Brasil em parceria com a Designer Angela 

Carvalho da NCS Design e a Guache Design para  produção e montagem de  

caixas/embalagens para brindes de Natal.As caixas foram confeccionadas pelos jovens que 

participavam do projeto CRCC habitantes das comunidades Cerro Corá, Guararapes,Vila 

Cândida, Santa Marta e Prazeres. 

 

Em 2005, realizou convênio com a Fundação Palmares e o Ministério da Cultura, para a gestão 

do projeto: ” Viva as Rodas de Samba! Resguardando o Patrimônio e a Memória dos 

“Quilombos Urbanos “da Zona Sul Carioca”. 

 

Em 2005 iniciou  parceria com a Rede Social do Cosme Velho, Movimento Rio Carioca e Ong 

Se Essa Rua Fosse Minha para dar inicio a um trabalho de integração entre as diversas 

iniciativas locais. 

 

Em 2005  a Ong O Nosso Papel realizou parceria com a  RECAMARE , uma cooperativa de 

catadores de lixo que reune diversas cooperativas menores localizadas em comunidades 

como por exemplo: Bancários, Dendê, Lixão de Gramacho etc  viabilizando  o contato direto 

destas cooperativas com uma importante empresa recicladora do PET.  

 

Realizou pesquisa para o SIMPERJ - Sindicato dos Produtores de Plástico do Estado do Rio de 

Janeiro, sobre a viabilização de projetos de reciclagem de plastico em comunidades 

concluindo que a proposta do SIMPERJ seria inviável devido ao alto custo de equipamentos, 

necessidade de especialistas para o trabalho com os mesmos e falta de espaço fìsico em 

diversas comunidades para implemetação do projeto. 

 

Iniciou parceria com a  Petrobrás, para a formatação  do projeto Dignidade, Já!  que objetiva 

trabalhar com ex detentos e familiares através de atividades de geração de renda a partir 

de brindes corporativos. 

 

Participou com seus produtos do Evento sobre Meio Ambiente do Clube de Engenharia . 

 

Participou do Evento Gastronômico de Búzios com Exposição e venda de produtos. 

 

Participou da Semana do Meio Ambiente na AMBEV. 

 

Para 2006 já estabeleceu parceria com o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

para  a realização de convênio relativo ao projeto “Oficinas Escola Papel Eco Cultural “ 

implicando em apoio ao projeto, organização da coleta seletiva do papel no INPI e 

trasnformação do mesmo em produtos a serem utilizados pelo mesmo. 
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Proponente do  projeto “100 Anos de Avenida Central do Rio de Janeiro”  tendo como 

principal parceiro a APPERJ, o Clube de Engenharia entre outros e que propõe  a recriação 

livre da inauguração da Avenida.  

 

Em 2005/2006 realizou para a Caixa Economica Federal em parceria com a Designer Angela 

Carvalho e a Guache Design, o  manuseio de produtos, e confecção  de  caixas/embalagens 

para brindes de Natal do banco.Os jovens beneficiados pertencem a comunidade do Morro 

da Providência.  

 

Em 2005 aprovou o projeto  Ponto de Cultura o projeto “Fazendo a Diferença em Paquetá” -  

patrocinio do Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva. 

 

Em 2006 participou do evento TEIA do Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva e pontos 

de Cultura, durante uma semana no Parque do Ibirapuera setor da Bienal, com exposição de 

produtos e oficinas de papel.  

 

Em 2006 recebeu do Banco JP Morgan Chase uma doação com 8 computadores , 4 fax e 

impressoras Laser. 

 

Iniciou o programa de visitação escolar em parceria com o Museu Internacional de Arte Naif, 

no qual oficinas diversas são realizadas pela equipe da Ong O Nosso Papel após a visitação 

de turmas escolares ao Museu. 

 

Realizou  Oficinas de Artesanato com Reciclados em Friburgo tendo como parceira  a FEEMA. 

 

Em 2007  realizou o projeto de capacitação de mulheres da Comunidade Julio Otoni em Santa 

Tereza para a fabricação de papel artesanal para o  Café Sorelle, lojas Humaitá e Shopping 

da Praia de Botafogo.  

 

Em 2007 realizou Pesquisa sobre Responsabilidade Social na comunidade do Paiva  em São 

Gonçalo para a Empresa Techlabor. 

 

Em 2007 iniciou  parceria com a Pousada Tambo de Los Incas em Itaipava para a utilização 

como jogo americano do papel artesanal desenvolvido.  

 

Em 2007  o projeto ASTA em parceria com o Instituto Realice e  a Fundação Avina que objetiva 

a criação de uma Rede de Venda Direta de produtos desenvolvidos por Ongs e 

Cooperativas. 

 

Em 2007 aprovou  na Secretaria de Estado de Trabalho do Rio de Janeiro – SETRAB, projeto de 

qualificação profissional  PLANTEC 2007, realizando capacitação de jovens e mulheres dos 

Municipios de Maricá, Saquarema e Magé em Artesanato de qualidade com reciclados.A 

verba para o projeto  é proveniente do FAT .O projeto tem como parcerios o Ministério do 

Trabalho, PNUD e  FAT. 

 

Em 2008 foi liberada a  primeira parcela para a realização do projeto Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em  Paquetá.As atividades do projeto foram iniciadas em  maio  de 2008. 

 

Em Paquetá realiza atividades socio culturais e ambientais para crianças e jovens estudantes 

das escolas publicas locais.Os cursos oferecidos são de Fotografia, Teatro, Capoeira, e 

Artesanato com ênfase nos reciclados, Informática.Realiza Mostras de Cinema na praça e em 

clubes da Ilha . Criou o Cine Clube Ponto de Cultura Paquetá com parceria da ASCINE e Rio 

Filmes . 
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Montou a Exposição sobre o projeto na Biblioteca Popular Municipal de Paquetá realizando 

palestras e oficinas para alunos das escolas locais. 

 

O Ponto de Cultura realizou para a empresa Carioca Engenharia um trabalho de 

responsabilidade social voltado para crianças e jovens da Ilha de Paquetá através de oficinas 

conscientização ambiental e confecção de produtos feitos a partir da reutilização de 

materiais com enfase na Pet e Plasticos em geral que poluem as praias locais. 

 

Participou do  Forum  estadual e Nacional de Pontos de Cultura. 

 

O Projeto conta com o patrocinio do Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva e apoio da 

Secretaria Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal de Paquetá, Secretaria Municipal de 

Educação, Clube Municipal, Clube Barreirinhas, Hotel Farol,Preventório, CRAS Machado de 

Assis, Fundação Ataulpho de Paiva entre outros. 

 

Elaborou o projeto para qualificação de  mães de alunos do INES. 

 

Realizou para a Petrobrás Internacional o projeto  Sons Brasil com a confecção  de 18 mil porta 

CDs.Para o projeto foram  montados nucleos produtivos  qualificando mais de 60 pessoas na 

elaboração do produto. 

 

As comunidades beneficiadas foram  as seguintes:Providencia, Julio Otoni, Ponto de Cultura 

Dama das Camélias, Ponto de Cultura Barão de Mauá,Instituto Fernandes Figueiras/FIOCRUZ 

com o projeto Novos Caminhos, Comunidade do Cajú, Artesãos da Tijuca, Familias de São 

João do Meriti ,Mulheres do CRAS Ismênia e CRAS Machado de Assis, Mulheres da Colonia de 

Pescadores de Paquetá, entre outros.O projeto foi realizado em  parceria com a News Day e 

Fibra. 

 

Participou do  novo catálago de produtos do projeto ASTA 2008. 

 

Em 2008 realizou exposição durante a Semana do Meio Ambiente na CEG – Companhia  

Estadual de Gás. 

 

Em 2008 realizou Palestras e oficinas na Semana do Meio Ambiente para Eletrobrás e DHL. 

 

Em 2009 foi selecionada pela OI para participar do OI Fashion Frequencia.O papel artesanal 

desenvolvido na comunidade Julio Otoni foi 

transformado em vestido pela estilista Jaqueline Kubitchek. 

 

Em 2009/2010 continua a realização do projeto Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá com cursos de fotografia, artesanato, capoeira, teatro, oficinas, palestras e mostras 

de cinema.  

 

O projeto recebeu quatro prêmios do Ministério da Cultura: Dois relativos ao Intercâmbio 

Ponto a Ponto em parceria com o Viva Rio e dois Prêmios Areté Eventos em rede sendo um 

realizado em 2009 e o segundo será em 2010. 

  

Em 2010 participou da TEIA Ceará organizada pelo Ministério da Cultura, Programa Cultura 

Viva, Pontos de Cultura. 

 

Em 2009 recebeu o Prêmio Areté para a realização do evento: Festival Cantareira Tradições 

de Paquetá. 
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Em 2010 recebeu o segundo Prêmio Areté Eventos em Rede com o projeto: Por Ti Paquetá 

que será realizado em 2010.   

 

Em 2010 realizou na Biblioteca Popular Municipal de Paquetá, o lançamento dos cartões 

postais elaborados a partir de fotografias de Paquetá tiradas pelas crianças do projeto. 

 

Em 2010 recebeu do SERPRO equipamentos para a montagem de um telecentro que será 

inaugurado em 2010 na XXI Região Administrativa.  

 

Em 2010 o Ponto de Cultura participou do evento do Polos do Rio realizado em Paquetá com 

apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, SINDIRIO, SEBRAE RJ e FECOMERCIO. 

  

Em 2009/2010 o projeto Oficina de Papel Artesanal, localizado na comunidade Julio OToni 

continua a produzir papel para o Café Sorelle e Pousada Tambo de Los Incas.Fechou parceria 

com a Claro na confecção de 36 mil flyers e 2000 cartazes para a Feira realizada nos Arcos 

da Lapa.Foi responsável pela confecção do papel utilizado no cenário da peça O Soldadinho 

e a Bailarina de Luana Piovani. Em 2010 ampliou a rede com confecção de papel para  

Chateau Montagne em Itaipava.  

 

Em fins de 2009 aprovou o Projeto  Pontão  Mercado de Culturas do Brasil em Edital  realizado 

pelo  MINC que visa mapear, difundir e comercializar produtos de Pontos de Cultura a nível 

nacional. 

  

Participação nos Foruns e Teias dos Pontos de Cultura. 

 

Em 2010 e 2011 continua a participação  no projeto  ASTA realizado pelo Instituto Realice 

desenvolvendo uma linha nova novos produtos para o catálogo. 

 

Em 2011 continua o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá. 

 

Em 2011 participou da TEIA CEARÁ. 

 

Em 2011 participou com oficinas e exposições de produtos na semana do Meio Ambiente do 

TRF – Tribunal Regional Federal, Gerdau e Sul America. 

 

Em 2011 continua o Projeto Oficina de Papel Artesanal realizado na comunidade Julio Otoni 

em Santa Tereza em parceria com o Café Sorelle. 

 

Em 2011 realizou o Bazar do Bem no Iate Clube do Rio de Janeiro em beneficio do Instituto 

Benjamin Constant. 

 

Em fins de 2011 e inicio de 2012 realiza curso de papel artesanal no Presídio da Marinha 

localizado na Praça Mauá. 

 

Em 2012 desenvolveu e elaborou produtos de brinde para o setor  de comunicação da 

Petrobrás. 

 

Em 2012 participou da TEIA PARATY. 

 

Em 2012 participou com oficinas e exposições de produtos na semana do Meio Ambiente do 

TRF – Tribunal Regional Federal, Tanziram Logística, Sul Americana de Tabaco. 
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Realizou exposição de fotografia Fazendo a Diferença em Paquetá no Iate Clube do Rio de 

janeiro. 

 

Em 2012  realiza o curso 2 de papel artesanal e cartonagem no Presídio da Marinha – Praça 

Mauá-RJ. 

 

2013 - Continuidade dos seguintes projetos: 

 

Oficina de Papel artesanal na Comunidade Julio Otoni em Santa Tereza-Geração de renda 

para mulheres através da venda continua de papel para o Café Sorelle 

 

Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá(fotografia, literatura,informática,oficinas 

ambientais e artesanais, mostras de cinema, cultura. 

Elaboração de produtos de papel cartonagem para empresas – Gamboa, Parceira SESC 

Ramos para realização de oficinas e palestras ambientais. 

 

Presídio da Marinha no Primeiro Distrito Naval com continuação do modulo de educação 

ambiental. 

 

ASTA Corp – geração de renda para grupos produtivos de produtos artesanais voltado para 

empresas. 

 

Aprovação do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá no edital da Rede Carioca 

promovido pela Secretaria Municipal de Cultura 

 

Participação nos Fóruns e Teias dos Pontos de Cultura de 2013. 

 

Decoração da BARCA Itaipú com fotografias dos trabalhadores,paisagens, arquitetura etc 

da Ilha através de parceria com a CCR BARCAS. 

 

2014 e 2021– Continuidade dos seguintes projetos: 

 

Atividades (palestras com alunos de medicina da UNIRIO e outros) realizadas no Ponto com 

saude organizadas por Carolina Luna diretora presidente da Ong O Nosso Papel.  

 

Oficina de papel artesanal na Comunidade Julio Otoni  em Santa Tereza –Geração de renda 

para mulheres da comunidade. 

 

Elaboração de produtos de papel cartonagem para empresas – Gamboa. 

 

Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá com redesenho do projeto na forma de : 

 

Ilha Audiovisual (fotografia e vídeo), Ilha Digital(informática básica e programas de imagem) 

e Ilha Difusiva (mostras de cinema, palestras com temas diversos, oficinas ambientais e 

artesanais, eventos como o Natal dos Desejos, Carnaval das Crianças,  Festa de São Jorge, 

Dia das Crianças etc). 

Realização de convenio com a primeira CRÊ que possibilitou o beneficiamento continuo de 

300 crianças/mês da Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo. 

 

Realização continua das atividades previstas no Convenio com a SMCRJ do edital para 

Pontos de Cultura da Rede Carioca com cursos, palestras, eco oficinas, exposições de 

fotografia, criação  de vídeos, coberturas ao vivo de todos os evento relevantes da Ilha de 
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Paquetá feito por jovens monitores do projeto ,mapeamento da Ilha de Paquetá para o 

Google street view , através da parceria da Ong com o Google, 

 

Participação do Ponto  no Festival 72 horas com o filme “A Essência da Fotografia” produzido 

e editado com jovens de Paquetá e participação de jovens do projeto Fotolatando 

desenvolvido também por Cecília Fonseca na Ação e Cidadania. 

 

Realização do I FLAMATEC _ Festival de Letras Artes, Meio ambiente e Tecnologia com 

atividades presenciais durante dois meses, para alunos das escolas publicas de Paquetá e 

CRAS Dodô da Portela. 

 

Participação como apoio e parceria de todos os eventos de maratonas e corridas 

organizados pela PAQUETA VIP com atividades culturais variadas tanto para o publico infantil 

como para os adultos. 

Participação nos Fóruns e Teias dos Pontos de Cultura. 

 

Decoração da BARCA Itaipú com fotografias dos trabalhadores de Paquetá,paisagens, 

arquitetura etc da Ilha através de parceria com a CCR BARCAS. 

 

 Redesenho do projeto para 2020 com manutenção de atividades como Ponto com Letra, 

participação com oficinas e transmissão de eventos ao vivo na ilha, oficinas de fotografia, 

fechamento do vídeo iniciado na etapa 3 em parceria com a Filminn Brasil, palestras e 

exposições itinerantes  de fotografias e de meio ambiente. 

 

Manutenção das atividades do Ponto de Midia Livre Ilha de Paquetá PQT. 

 

Continuidade das parcerias com a UNIRIO Medicina e UNIRIO laboratório de Microbiologia 

das aguas. 

 

Criação do projeto Andorinhas do BEM relacionado a Pandemia com confecção de 

mascarass e face shileds para serem doados para hospitais e comunidades durante a 

Pandemia. 

 

Abertura e participação da serie de Pod casts da Multirio em parceria com a UNIRIO. 

 

Aprovação do II FLAMATEC _ Festival de Letras, Artes, Meio Ambiente e Tecnologia que reúne 

diversas linguagens e ações realizadas no Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá 

que durante a Pandemia foi beneficiado pela Lei aldir Blanc com patrocínio da SESEC 

realizando a ciração de um blog online , apresentações de um mínimo de dois mini vídeos 

por dia durante mais de 50 dias contando com a participação de 65 pessoas entre artistas, 

escritores, poetas,fotógrafos, artistas visuais, teatro , eco oficna , palestras sobre tecnologias 

entre outras ações. 

 

Observação : todas as atividades do Ponto são colocadas em formato de informativos 

disponibilizados em pdf  no sites   www.nossopapel.org.br 

;www.pontodeculturapaqueta.com.br 

 

Administração Facebooks: ong o nosso papel, ponto de cultura fazendo a diferença em 

paquetá, rede carioca de pontos de cultura, cultura viva fórum dos pontos de cultura , jovens 

fotógrafos, ilha de Paquetá PQT – Ponto de mídia livre vinculado ao Ponto de Cultura Fazendo 

a Diferença em Paquetá. 

 

Desenvolveu  produtos de papelaria para brindes das seguintes empresas: 

http://www.nossopapel.org.br/
http://www.pontodeculturapaqueta.com.br/
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FUNENSEG , IPIRANGA ,  TV FUTURA, SHOPPING DA COMUNICAÇÃO, BRITISH COUNSIL, 

APPROACH, CAFÉ SIORELLE, POUSADA TAMBO DE LOS INCAS, FUNDAÇÃO PONTO FRIO, 

IPIRANGA , REDE ASTA,INSTITUTO REALICE, NEWS DAY , PETROBRÁS BR, TV FUTURA, FAPES 

Fundação de Assistencia Social do BNDS.OI Fashion Frequencia, Claro,Ogivly,Luana Piovani 

Produções PETROBRÁS - Comunicação entre outras. 

 

A organização  têm realizado serviços e estabelecido parcerias com as seguintes instituições: 

Telemar, OI, El Paso, IKO PORAN, Banco Americano JP Morgan Chase, Schulemberger, ,  Ponto 

Frio, , Instituto Camargo Correia, Petrobrás, Fundação Palmares, Ministério da Cultura, 

Shulumberger, Movimento Rio Carioca, Rede Social do Cosme Velho, Se Essa Rua Fosse Minha, 

Instituto Rogério Steinberg,Veirano Advogados, Selulloig, Jardim Botânico, Shopping de 

Comunicação, FUNENSEG,Instituto Realice, CISC,  Café Sorelle, Pousada Tambo de Los Incas, 

Recicloteca , Sindicato dos Produtores de Plastico do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria 

Estadual de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro , Ministério do Trabalho, FEEMA, Techlabor, 

Gauche Design, Secretaria Municipal de Cultura RJ, Secretaria Municipal de Educação RJ, XXI 

Região Administrativa,  ASCINE, Rio Filme, FIBRA DESIGN, News Day Comunicação e Marketing, 

Petrobrás BR, Fundação Ataulpho de Paiva, Preventório, XXI Região Adminsitrativa, CRAS 

Ismenia e CRAS Machado de Assis, Biblioteca Popular Municipal de Paquetá,Hotel Farol, DHL, 

Eletrobrás, TV Record, FAPES Fundação de Assistencia Social do BNDS,Guarda Municipal de 

Paquetá, SERPRO, HAZTEC, Chateau Montagne, Tranziram,ViX Logística, Sul Americana de 

Tabaco, SESC de Ramos CCR BARCAS,SESC Ramos,CRAS Machado de Assis, ORBE,Consórcio 

Engenhão, Gercon Engenharia, Lona Cultural Renato Russo, Empresa Farm de rooupas na 

campanha Troca Amor entre outros. 

 

Coordenação Geral 

Claudia S.A. Luna 

Secretaria Executiva e Gestora O Nosso Papel 

Formação :Desenho Industrial /Educação Artística – PUC/Rio 

Psicologia Clínica – Licenciatura em Psicologia pela PUC/Rio 

Especialização – Psicologia do Excepcional – PUC/Rio 
Foi membro da Diretoria do Sindicato dos Escritores. 

 
 

 

NOSSA ORIGEM  
 

A ONG O Nosso Papel foi constituída enquanto pessoa jurídica a partir de 

agosto de 2001, sendo fruto de um trabalho pioneiro em educação ambiental, 

iniciado em 1991 no Programa de Vídeos Ecológicos da  PUC/RIO. 

 

O PVE-PUC/RIO foi criado como um grupo interdisciplinar com o objetivo de 

promover a consciência ambiental a partir do vídeo. O PVE organizou um 

acervo com 500 títulos catalogados na Biblioteca Central da PUC/Rio, 

desenvolveu uma nova metodologia que integra vídeo, dinâmica de grupo e 

ações que resultem em medidas concretas de proteção ao meio ambiente. 

Desenvolveu o projeto “O PVE vai à Escola”, com patrocínio do Grupo 

Lachmann, através da Lei Sirkis, reunindo escolas públicas e particulares do 

bairro da Gávea para repensarem suas práticas em nível ambiental, 
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formando uma rede solidária intitulada Rede de  Escolas da Gávea-REGA, 

atingindo mais de  25 mil alunos de escolas públicas e particulares do bairro. 

 

Implantou a coleta seletiva de papel nas escolas e partir daí criou o “Caderno 

Alternativo”, confeccionado com folhas de papel parcialmente utilizadas e 

pautadas por mimeógrafo. 

 

 

Foi acoplado ao caderno uma cartilha intitulada: O Papel de Todos Nós, feita 

por Marcos Magalhães cujos personagens simbolizavam os 3 RS (redução de 

consumo, reutilização e reciclagem). 

 

   
 

Produziu então o Vídeo O PVE vai à Escola com o patrocínio do Grupo 

Lachmann, através da Lei Sirkis. 

 

Em 1994, levou sua proposta através de oficinas a 14 cidades do Estado do Rio 

de Janeiro com patrocínio do Fundo Nacional do  Meio Ambiente- Ministério 

do Meio Ambiente, Recursos Hídricos  e Amazônia Legal. 

 

Produziu o Vídeo: O Papel de Todos Nós, um livro com o mesmo titulo e 

organizou uma exposição ecológica com o patrocínio do Fundo Nacional do 

Meio Ambiente - Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia 

Legal. 
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Em 1996, coordenou uma  oficina de Cadernos Alternativos no Instituto N. S. 

de Lourdes (Gávea) e ministrou cursos para formação de agentes ecológicos 

com participação de jovens das escolas públicas da Gávea.Este projeto foi 

patrocinado pelo Grupo Lachmann através da Lei Rouanet.Myriam Cristovão 

e Marcio Lima alunos de escolas públicas do bairro da Gávea participaram 

da oficina. O projeto  era aberto à visitação de turmas escolares. 

      
                                                    Myriam Cristovão na PUC Rio                                          

                                                  Marcio Lima encadernando blocos. 

 

 
Marcio recebe turmas escolares na Santa Ignês para confecionar cadernos 

 

 
Claudia Luna recebedo alunos para a exposição –Oficina na Santa Ignês 

Alem do Caderno Alternativo foi elaboarada uma linha de produtos de 

escritório com capa me papel kraft e miolo com papel reutilizado das escolas 

do bairro.Pastas para eventos também foram confecionadas. 
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KIT REVERSO – Miolo de blocos com papel reutilizado. 

Criação –Apoio Grupo Lachmann 

                             

Em meados de 1996, retornou às 14 cidades do Estado do Rio de Janeiro, 

atualizando o perfil ecológico das mesmas. 

 

Em 1997, produziu um terceiro vídeo intitulado: O Verso do Papel e os livros 

Perfil Ambiental das Cidades do Estado do R.J., A Rede Ecológica e O Papel 

de Todos Nós, com o patrocínio do Fundo Nacional do Meio Ambiente – 

Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. 

 

Em 1998 / 99, com a dissolução do grupo de trabalho, a coordenadora das 

oficinas, Claudia Luna, passou a ter responsabilidade sobre o projeto OCA, 

recebendo da PUC/Rio o direito de uso de todo o material didático do projeto. 

 

Em 2000/02, através de parceria com o Grupo Lachmann, Pastoral do Menor, 

Manos Unidas,  o projeto OCA foi repassado a jovens da Cooperativa de 

Jovens Empreendedores da Pastoral do Menor em Olaria. Com isso, em 2001, 

o Projeto OCA - Oficina de Cadernos Alternativos, com nove anos de 

amadurecimento, ganha identidade jurídica própria através da Ong O Nosso  

Papel. 

 

 

 

 

 
Oficina de Reciclagem em parceria com a Pastoral do Menor, Grupo Lachman e Manos Unidas 
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Beneficios resultantes: 
 

- organização e catalogação em portugues e ingles de 500 titulos de videos sobre o 

meio ambiente em geral com acervo repassado a Biblioteca Central da PUC Rio. 

- desevolvimento de metodologai Video e dinamica de grupo com publicação do 

livro A Rede Ecologica. 

- formação de agentes ecologicos multiplicadores capazes de realizar ações de 

preservação ambiental. 

- inclusão de jovens das escolas publicas do bairro da Gavea no trabalho pioneiro de 

uma oficina de produção de cadernos e material de eventos feitos a partir da 

reutilizaçao do papel. 

- comercailização de produtos feitos na oficina garantido a sustentabilidade da 

mesma. 

-difusão do projeto e multiplicação  em 14 cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

- levantamento ambiental das escolas das 14 cidades do Estado do Rio de Janeiro. 

-produção de videos sobre o projeto e difusão para as 24 mil crinaças das escolas do 

bairro da Gavea –RJ. 

-difusão e multiplicação da oficinade cadernos alternativos para jovens da Pastoral 

do Menor 
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ONG O NOSSO PAPEL 
 

A Ong O Nosso Papel foi criada em 2001, com a missão de dar oportunidade  

para o pleno desenvolvimento de crianças, jovens e adultos de áreas 

carentes, por meio da prática de oficinas educativas, culturais e ambientais 

que possibilitem  também a criação de produtos de qualidade que possam 

ser comercailziados  com consequente  geração de renda. A proposta é 

estimular as camadas populares, a se posicionarem de maneira crítica, 

empreendedora e solidária em meio a uma sociedade cuja dinâmica é cada 

vez mais pautada pelas tecnologias que de  tão pesadas, criam padrões 

inatingíveis pelos menos favorecidos economicamente. 

Em 2002, a PUC/Rio cedeu à Ong O Nosso Papel o direto de uso dos livros e 

vídeos produzidos no PVE/ PUC Rio. 

 

PROJETO DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO POETAS EM AÇÃO 

 

Em 2001, Claudia Luna, secretaria executiva e gestora da organização, criou 

o projeto” De Coração Para Coração Poetas em Ação Pró Criança 

Cardíaca”, que reuniu poetas e academias de todo o Brasil com a doação 

de livros de poesia para serem trocados por alimentos em um evento recital 

realizado no Terraço do Shopping Rio Sul, com o lançamento da coletânea 

“De Coração Para Coração Poetas em Ação” com renda  revertida ao 

projeto Pró Criança Cardíaca. 
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Jovens da Oficina de reciclagem participaram do evento. 
 

 

 

 

Em 2002, participou da  organização do IV Festival Carioca de Poesia realizado 

no Teatro Gláucio Gill.  Durante todo o Festival, a Ong coletou doações de 

alimentos não perecíveis, para o Pró Criança Cardíaca e Aliança do Divino 

Pastor. 

 

Em 2003, a Ong através de Claudia Luna, participou da coordenação do V 

Festival Carioca de Poesia no Teatro Gláucio Gill, reunindo CRIANÇAS E 

JOVENS DO crcc E 200 alunos de escolas públicas e particulares em um evento 

de poesia com coleta de alimentos não perecíveis para o Pró Criança 

Cardíaca. 

 

Benefícios resultantes: 

 

- difusão do Pró Criança Cardíaca na mídia e em  Academias de Letras de  

diversos estados  do Brasil. 

- geração de renda a partir da venda de livros De Coração Para Coração 

Poetas em Ação – Pró Criança Cardíaca 

- inserção e difusão do trabalho de jovens  artistas habitantes de comunidades 

desfavorecidas no mundo da literatura, do teatro e da musica. 

- intercâmbio cultural  entre escritores, músicos e artistas com os jovens 

participantes. 

- doação de alimentos não perecíveis as Instituições beneficiadas. 
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PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DE CULTURA CARIOCA 
 

Em 2002, aprovou os projetos “Centro de Referência de Cultura Carioca”, 

“Arte da Palavra – Jovens Poetas em Ação’ nas leis de incentivo à Cultura 

Federal (Lei Rouanet) e Estadual (Lei do ICMS). 

 

Iniciou   o  “Centro de Referência de Cultura Carioca”,  em 2003  com o 

patrocínio  da TELEMAR através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, montou  

três centros, atendendo a 156 jovens de 7 à 19 anos com lanche e bolsa. As 

comunidades  beneficiadas foram:Cerro Corá,Guararapes, Julio Otoni, 

Prazeres, Tavares Bastos, Santo Amaro, Santa Marta entre outras.O projeto 

trabalhou  com crianças de 7 à 14 anos em atividades culturais de teatro, 

circo, musicalidade,poesia, artesanato e para  jovens de 15 à 20 anos em 

atividades de papel artesanal e cartonagem, dança de rua e eventos. 
 

EM Deodoro - Jovens da C Santo Amaro  -Artes            Comunidade Tavares Bastos – Musica  

    
   Tavares Bastos -Circo                     Comunidade Cerro Corá – Bijuteria             Cerro Corá Papier Machè
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Com. Santa Marta – Oficina de Pet e Papier Maché 

 

 

 

Implantou a coleta Seletiva na Empresa El Paso realizando oficinas e palestras 

de conscientização para os funcionários  com a temática dos 3 Rs ( redução 

de consumo, reutilização e reciclagem), mostra de videos ecologicos e 

realização de oficinas de papel artesanal e cartonagem.O Papel coletado na 

empresa passou a ser doado para o projeto CRCC. 

 

 

 

 
Oficina de Papel Artesanal, Cartonagem e mostra de video- El Paso 

 

 

Organizou a Exposição Itinerante TRANSFORMAR TE que contem o trabalho 

desenvolvido pelos alunos e professores do Centro de Referência de Cultura 

Carioca.A exposição foi levada aos seguintes locais: Café do Teatro Glaucio 

Gil, Colégio Miraflores, Colégio Andrews, Parque do Flamengo, Comunidade 

Santa Marta,Comunidade de Maruí Grande, Comunidade Guararapes, 

Evento Praia Limpa em Ipanema entre outros. 

 

 

Realizou evento de Natal  no Parque do Flamengo com apoio da 

Administração do Parque e a  participação dos jovens do CRCC em 

atividades de Teatro,Dança de Rua, Oficinas de papel artesanal e Oficina de 

bijuteria. 
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Teatro – Museu da República 

 

Formou jovens multiplicadores e os mesmos participaram como oficineiros 

responsáveis pelo trabalho com 500 crianças da Festa do” Dia da Criança” 

da empresa Telemar no Hard Rock Café da Barra da Tijuca. 

 

 
Jovens do CRRCC no Evento Hard Rock Café - Festa Telemar Dia das Crianças 

 

As oficinas realizadas foram de : Confecção de Máscaras a partir do 

papelão,Criatividade apartir de diversos materiais, Papel Artesanal, 

Confecção de blocos e Bijuterias de papel revista. 

 

Participou de evento no Colégio Andrews com palestra e exposição dos 

trabalhos realizados pelos jovens do CRCC. 
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Palestra  Claudia Luna - Colegio Andrews 

 

 

Participou da “Feira de Natal do Museu da República”, com  venda de 

produtos e apresentação do Grupo “Dança de Rua”, formado pelo projeto 

CRCC. 

 

Estabeleceu em 2004, parceria com o Hotel Othon Palace localizado na 

Avenida Atlântica e realizou com os jovens da oficina do Guararapes a 

decoração do evento: “ Feijoada de Carnaval “,em homenagem ao sambista 

Nelson Sargento. A empresa Klabin cedeu papelão para a confecção dos 

ornamentos. 

Arte :Sergio Barreiros 
Benefícios resultantes: 

 

 

- 156 crianças e jovens ocupados com atividades artístico culturais no 

contraturno escolar. 

- qualificação de jovens em atividades ligadas a reciclagem de papel , 

cartonagem e confecção de produtos para eventos. 

- Intercâmbio cultural entre jovens de comunidades carentes com voluntários 

estrangeiros realizando atividades como:aulas de inglês, espanhol, culinária, 

artes plásticas . 

-  difusão do trabalho realizado em eventos, escolas e empresas. 

- capacitação dos jovens em oficineiros capazes de atuarem em grandes 

eventos como por  exemplo a festa do dia das crianças da Telemar realizada 

ano Hard Rock Café que reuniu mais  de 500 funcionários e teve  como 

oficineiros jovens do projeto CRCC. 

-difusão do trabalho artístico de jovens  em feiras e eventos. 

- geração de renda para jovens e familiares no trabalho com confecção de 

produtos e eventos. 
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PATROCINIO: TELEMAR  

APOIO : SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, EL PASO, COLEGIO MIRAFLORES, JP MORGAN CHASE, 

SCHULUMBERGER, IKO PORAN, GAUCHE DESIGN, SRA LILI MARINHO, HOTEL 

OTHON PALACE, CAFÉ SORELLE,KLABIN,OI, SELLULOIG. 

 

 

 

Aprovou, na Lei Rouanet, o projeto “Centro de Formação Sócio-Cultural 

Carioca”. 

 

Elaborou  o” Projeto Centro de Resgate Social” em parceria com o CIC – 

Centro de Inovação para a Competitividade e a UNIRIO, para atendimento à 

População da Barreira do Vasco em  São Cristóvão. 

 

Elaborou o projeto “Águas Cariocas”, a ser realizado em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação, a Escola Nacional de Saúde Pública e o 

Instituto Fernandes Figueiras, ambos da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz,  

Flama (Associação de Moradores do Flamengo), Administração do Parque do 

Flamengo, CIC entre outros. 

 

Iniciou uma parceria com o” Quilombo do Sacopã”, localizado no bairro da 

Lagoa,formatando os projetos : Centro Histórico Cultural Quilombo do Sacopã 

apresentado à Petrobras para o Programa Fome Zero;. 

 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SACOPÃ 

 

Em 2004, participou da organização, produção, decoração e apoio   para o  

evento “ Reconhecimento da Comunidade Quilombola do Sacopã” 

realizado pela Fundação Palmares e o MINC com presença de representantes 

do Ministro da Cultura Exmo Sr.Gilberto Gil  . 
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  Jovens do CRCC recepcionam os convidados             

 
                                                     Logo feito por Hans Donner – Convite evento       

 

 

 

 

PROJETO GUARDIÕES  ECOLÓGICOS DE MARUÍ GRANDE 
 

Iniciou o TAC (FEEMA) para o Estaleiro Ebin e a Empresa CBPO ambas do 

Grupo Fischer, realizado no Bairro do Barreto – Niterói, atendendo a 

Comunidade de Marui Grande com trabalhos de implantação da coleta 

Seletiva do Lixo, oficinas de reutilização de materiais para a confecção de 

produtos artesanais e geração de renda e radio Ecologica. 

O projeto foi desenvolvido para atender às medidas compensatórias previstas na 

Cláusula Décima, do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta celebrado 

entre o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, A Fundação estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente - FEEMA e EBIN S/A - Industria Naval. 
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O objetivo é de apoiar a empresa EBIN S/A - Industria Naval, contratante do projeto, 

no desenvolvimento de um trabalho de responsabilidade social e de educação 

ambiental da comunidade de Maruí  Grande, vizinha ao estaleiro.  

Oficina Pet na Comunidade Maruí Grande – TAC Ebin 

   

Benefícios resultantes: 

- jovens intitulados Guardiões Ecológicos com conhecimento ampliado sobre 

a preservação ambiental e capazes de atuar como multiplicadores. 

- jovens e mulheres capacitados em modalidades de artesanato viabilizando 

a geração de renda através da  inserção em redes de comercio do terceiro 

setor e empresas. 

  
Realização:  O Nosso Papel  

Patrocínio: ESTALEIRO EBIN (ATUAL ALIANÇA – Grupo Fischer) 

APOIO: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, A 

Fundação estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e EBIN S/A - Industria Naval. 

PROJETO JARDINEIROS POETAS 
 

 

 

Em 2004 estabeleceu parceria com o Laboratório Social do Jardim Botânico 

através  de apoio ao projeto de jardinagem desenvolvido na 

Instituição.Agenciou poetas e escritores para darem aulas voluntárias de 

poesia e literatura aos jovens do projeto. 

 

 

VI FESTIVAL CARIOCA DE POESIA 
 

Em fins de 2004 Coordenou o evento infanto juvenil do VI Festival Carioca de 

Poesia,  juntamente com o Grupo Poesia Simplesmente, promovendo coleta 
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de alimentos não perecíveis e agenciando a participação de jovens de 

diversas escolas e comunidades.O evento  foi realizado no Espaço Cultural 

Tom Jobim.  
 

 

 

Espaço Tom Jobim – Festival de Poesia 

 

    
  

 
 

 

Benefícios resultantes  

-intercâmbio Cultural entre os jovens e os escritores. 

-ampliação do conhecimento literário. 

- inserção social através da participação de jovens  músicos e poetas provenientes de 

comunidades desfavorecidas no Estado do Rio de Janeiro. 

Realização: 

O Nosso Papel e Laboratório Social do Jardim Botânico 

Apoio: APPERJ, Grupo Poesia Simplesmente, SEERJ, Academia de Letras e Artes Paranapuã. 
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CRCC COM APOIO SRA LILI MARINHO 

 

 

 
Passou a contar  com a Srª Lili Marinho e um grupo de amigos da Ong como 

mantenedores das oficinas de papel artesanal, cartonagem com elaboração 

de produtos e eventos, localizadas no Guararapes (Cosme Velho), atendendo 

a jovens das comunidades Cerro Corá, Guararapes, Vila Cândida, Prazeres e 

Julio Otoni e outras de Santa Tereza. 

 

 

 

Foto O Globo – Dia das Mães -Oficina  

 
 

 

 

FENEVENTOS ARMAZEM 6 CAIS DO PORTO 

 
 

Participação da FENEVENTOS com palestra de Claudia Luna sobre a 

produção de material para eventos feitos com reutilizados, mostra de 

produtos e  oficina de papel – Armazem 6 Cais do Porto RJ. 
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PARCERIA HOTEL OTHON PALACE RJ 
 

 

 

Estabeleceu em fins de 2004 e inicio de 2005  parceria com o Hotel Othon 

Palace localizado na Avenida Atlântica e produziu  com os jovens da oficina 

do Guararapes/Cero Corá e mães do IFF  uma arvore de Natal para o Bar 

Skylab confeccionada com 2 mil caixinhas de fósforo decoradas com 

sementes, grãos e temperos.Os alunos abaixo participaram da confecção e 

montagem no local. 
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DECORAÇÃO DO EVENTO FEIJOADA DE CARNAVAL DO HOTEL OTHON EM 

COPACABANA 2004 E 2005 
 

Material sendo confeccionado em Oficina 

 
 

 

 

 Decoração da Feijoada de Carnaval  Hotel Othon - 2005 
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PARCERIA JP MORGAN CHASE E CRCC 
 

 

Recebeu  apoio do Banco JP Morgan Chase, que adotou o projeto CRCC em 

2004, realizando o Global Day na oficina,encomendando produtos e 

repassando verba e equipamentos.Iniciou uma parceria com a Empresa de 

Marketing Toque Final que trabalhou o Banner do projeto doando a arte .  
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Funcionários do JP Morgan aprendem a fazer papel artesanal 

 
PARCERIA SCHULUMBERGÉ 

Iniciou  uma parceria com a empresa Schulemberger que realizou diversas 

doações  de móveis para as oficinas do Cerro Corá e Guararapes além de 

brinquedos para o dia das crianças. 

 

     
Dia das Crianças CRCC –Cerro 

 

Foi pré selecionada para o programa “Profissão Futuro do  Instituto Camargo 

Correia” e durante o ano de 2005 participou, juntamente com diversas Ongs 

de São Paulo  de um grupo de discussão e estudos  organizado pelo Instituto 

Camargo  que objetivou   a elaboraação de  soluções para a inserção 

profissional de jovens em situaçaõ de risco social.  

 

PARCERIA COLEGIO ANDREWS 
Estabeleceu parceria com o Colégio Andrews realizando palestra e um 

trabalho de oficinas para uma turma de Ciências recebendo da escola 

doação de materiais diversos para as oficinas do Guararapes. 

 



 31 

   
Colegio Andrews  

 

 

Aprovou  o projeto Arte e Cultura na Sala de Espera do REVIVA, através da Lei 

Estadual de Incentivo à Cultura (ICMS).A entidade  atende a crianças e jovens 

com doenças crânio-faciais.  

 

PROJETO MÃOS  SOLIDÁRIAS 
 

Estabeleceu parceria com o projeto” Novos Caminhos “do IFF-Instituto 

Fernandes Figueiras –FIOCRUZ, e capacita grupos de mães  do projeto “Novos 

Caminhos” na confecção de produtos artesanais diversos viabilizando a 

geração de renda. 

 

 

   
 

 

Iniciou em 2004/2005, um projeto para o Banco do Brasil em parceria com a 

Designer Angela Carvalho e a Guache Design para montagem de  

caixas/embalagens para brindes de Natal e manuseio de 10 mil produtos 

provenientes de artesãos de diversos estados brasileiros. 

 

Participaram do projeto  jovens das oficinas do projeto CRCC - Centro de 

Referência de Cultura Carioca, provenientes das comunidades Ceero Corá, 

Prazeres, Julio Otoni e Santa Marta. 
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Os jovens trabalharam em uma grafica parceira da Ong O Nosso Papel, sendo 

coordenados por técnico especialista em cartonagem. 

 

Projeto Brindes de Natal Banco para o Banco do  Brasil 
      

       
   

 

 

Em 2005 iniciou  parceria com a Rede Social do Cosme Velho, Movimento Rio 

Carioca e Ong Se Essa Rua Fosse Minha para dar inicio a um trabalho 

integrado entre as diversas iniciativas locais. 

 

PROJETO 

 ” Viva as Rodas de Samba! Resguardando o Patrimônio e a 

Memória dos “Quilombos Urbanos “da Zona Sul Carioca” 

 

Em 2005, realizou convênio com a Fundação Palmares e o Ministério da 

Cultura, para a gestão do projeto: ” Viva as Rodas de Samba! Resguardando 

o Patrimônio e a Memória dos “Quilombos Urbanos “da Zona Sul Carioca” com 

realização deeventos e produção de DVD.  
   

 

Tia Nenen e seu neto 
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Foi elaborado material de divulgação para o Quilombo (Folder e DVD) a partir 

de extensa pesquisa sobre a Família Pinto  e realizadas Rodas de Samba no 

Quilombo Sacopã.Benefícios resultantes: 

 

- organização do acervo fotografico e documental da familia 

 - produção de material de divulgação sobre o Quilombo Sacopã. 

- difusão das Rodas de Samba. 

- Realização de pesquisa sobre a importância imaterial do Quilombo 

Sacopã. 

Realização: O NOSSO PAPEL                                    Patrocínio: FUNDAÇÃO PALMARES - MINC 

 

Em 2005  a Ong O Nosso Papel realizou parceria com a  RECAMARE , uma 

cooperativa de catadores de lixo que reune diversas cooperativas menores 

localizadas em comunidades como por exemplo: Bancários,Dendê, Lixão de 

Gramacho etc  viabiliza o contato direto destas cooperativas com uma 

importante empresa recicladora do PET no intuito de possibilizar a venda direta 

do PET entre as Cooperativas e a empresa . 

O NOSSO PAPEL E IKO PORAN 

Através da  parceria com a Iko Poran recebemos  diversos voluntários estrangeiros 

em sua maioria graduados, que desenvolvem  atividades como aulas de inglês, 

espanhol, artes, culinária etc . Maxine Clay - designer inglesa desenvolveu uma serie 

de  imagens para serem utilizadas nos produtos da Ong: o logotipo da borboleta, 

catalogo 1, cartões com imagens do Rio e de Natal entre outros.  Angus Kerr – 

inglaterra - deu aulas de inglês e culinária;  Najin Kim – Coreia do Sul - aplicou uma 

pesquisa e ajudou na organização do resumo de cada organização para ser 

colocado no site da Iko Poran. 
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  Angus Kerr –aulas de inglês- Inglaterra                                   

 
Maxine (Inglaterra e  Arantxa - Espanha)  

 
 

Capa de catalogo, logotipo e etiqueta feita por  Maxine Clay 

 

                  
 

 

Exemplo de algumas Imagens desenvolvidas para colocação em produtos 
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Mini Catalogo –Maxine Clay 
 

 

 
 

 

 

 

Realização de oficinas de papel e Pet para o dia da criança em escola 

pública – Niterói, com participação de voluntário da Iko Poran e 

multiplicadores. 
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Leonice aluna do CRCC  realiza ofiina de bijuteria       

Realizou pesquisa para o SIMPERJ - Sindicato dos Produtores de Plástico do 

Estado do Rio de Janeiro sobre a viabilização de projetos de reciclagem de 

plastico em comunidades concluindo que a proposta do SIMPERJ seria 

inviável devido ao alto custo de equipamentos, necessidade de especialistas 

para o trabalho com os mesmos e falta de espaço fìsico em diversas 

comunidades para implemetação do projeto. 

 

Iniciou parceria com a  Petrobrás, para a formatação  do projeto Dignidade, 

Já!  que objetiva trabalhar com ex detentos e familiares através de atividades 

de geração de renda a partir de brindes corporativos. 

 

Participou com  exposição de  produtos no Evento sobre Meio 

Ambiente do Clube de Engenharia - RJ. 
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Exposição Clube Engenharia 

 

Participou do Evento Gastronômico de Búzios com Exposição e venda de 

produtos. 

 

 

 
Praça de Buzios 

 

 

Participou da Semena do Meio Ambiente da AMBEV com cessão de produtos 

para  Exposição entregues à RECICLOTECA. 

 

 

 

Participou de Exposição na Transpetro – Evento SIPAT – Sendo 

cadastrada pela Empresa para a aquisição de produtos. 
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        Exposição Transpetro                                                         
 

 

Para 2006  estabelecu parceria com o INPI – Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial enviando projeto “Oficinas Escola Papel Eco Cultural  implicando em 

apoio ao projeto, relativo a coleta seletiva do papel no INPI e trasnformação 

do mesmo em produtos. 

 

 

É proponente do  projeto “100 Anos de Avenida Central do Rio de Janeiro”  

tendo como principal parceiro a APPERJ, o Clube de Engenharia entre outros 

e que propõe  a recriação livre da inauguração da Avenida.  

 

 

Aprovou o projeto  Ponto de Cultura o projeto “Fazendo a Diferença em 

Paquetá” -  patrocinio do Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva. 

 

 

 

TEIA SÃO PAULO 

 
 Participou do evento TEIA durante uma semana no Parque do Ibirapuera setor 

da Bienal,com exposição de produtos e oficinas de papel organizado pelo 

MINC em parceria  com  a Petrobrás - com o projeto Ponto de Cultura Fazendo 

a Diferença em  Paquetá. 

 
EVENTO TEIA 
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Lucia, Bete, Adair e Florence 

 

 

Oficinas abertas ao Publico do evento  TEIA SP 
 

     
 

Exposição de produtos TEIA São Paulo 
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 Projeto Mistura Brasileira  

 Brindes de Natal Caixa Ecomica Federal  
            Espaço Gamboa – Jovens da comunidade Providência 

 

 
Realizou para a Caixa Economica Federal em parceria com a Designer 

Angela Carvalho e a Guache Design produção, montagem, manuseio de 

produtos, e confecção  de  caixas/embalagens para brindes de Natal do 

banco.Os jovens beneficiados pertencem a comunidade do Morro da 

Providência.  

 

  
 

 

ALGUNS BRINDES DESENVOLVIDOS EM PARCERIA COM OS 

GRUPOS PRODUTORES DE DIVERSOS ESTADOS DO BRASIL 

PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
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CREDITOS AOS ARTESÃOS SILKADOS NAS EMBALAGENS 

 

 

 
 

 

Jovens da Providencia foram  qualificados na Cartonagem e 

produziram todas as diferentes embalagens.  
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Produtos embalados pelos jovens e prontos para entrega 
 

Transporte dos brindes para a Caixa Economica- Brasíla 
 

 

 

PARCERIA JP MORGAN CHASE 
 

Recebeu do Banco JP Morgan Chase uma doação com 8 computadores , 4 

fax e 3 impressoras, telefones, encadernadora entre outros. 

 

PROJETO  MUSEU NAIF 
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Iniciou o programa de visitação escolar em parceria com o Museu 

Internacional de Arte Naif, no qual oficinas diversas são realizadas pela equipe 

da Ong O Nosso Papel após a visitação de turmas escolares ao Museu. 
 

 
Oficina de Papel e Reutilização de papel revista  

 
 
Beneficios resultantes: 

 

- turmas escolares com maior compreensão sobre a Arte Naif e capacitação em 

oficinas de artesanato a partir de reutilizados e reciclados. 

 

EVENTO SINDILOJAS 

 
Participação no evento do SINDILOJAs no RioCentro participando em 

parceria com a Contigráfica. 
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Participação na Semana do Meio Ambiente 

 Banco Real Agencia RB1.  
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-Realização de Oficinas de Artesanato com Reciclados em Macuco e Nova 

Friburgo  para a FEEMA. 

 

 

Feira do Amigo 

Organizada pelo Shopping da Comunicação na Lagoa. 

          
 

 

PROJETO O NOSSO PAPEL RECICLA 

 CAFÉ SORELLE E TAMBO DE LOS INCAS 
 

 

Em fins de 2004 os jovens formados papeleiros pelo projeto CRCC iniciaram a 

confecção de papel artesanal putilizado como jogo americano para o Café 

Sorelle, localizado no bairro do Humaitá.A produção foi aumentando 

gradualmente e em 2006 o Café Sorelle abriu uma filial  no Shopping da Praia 

de Botafogo gerando aumento de demanda em relação a quantidade de 

folhas por semana. 

  

Iniciamos em 2006 o projeto de capacitação de mulheres da Comunidade 

Julio Otoni em Santa Tereza para a fabricação de papel artesanal para o  

Café Siorelle do  Shopping da Praia de Botafogo.  

  

Capacitamos jovens da Oficina de Cartonagem localizada no bairro da 

Gamboa para complementação do numero de folhas para o Café Sorelle. 

São produzidas 3000 folhas por mês aproximadamente. 

 

Iniciamos também uma parceria com a Pousada Tambo de Los Incas, 

Chateau Montagne,Benedito Café localizados em Itaipava para a utilização 

do jogo americano feito com o  papel artesanal desenvolvido.  

 

Desenvolvemos produtospara a ASTA apartir do papel, Realizamos 

projetopara a CLARO reciclado seus folders e transformando em 26 mil flyers e 
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5 mil cartazes para o evento Mercado dos ARCOS,decoramoso Cenário da 

Peça O Soldadinho e a Bailarina de Luana Piovani eproduzimos material de 

papelaria para o eventos de diversas empresas. 

 

Qualificamos e multiplicamos através da realização de oficinas em Escolas, 

Comunidades, Ongs e interessados. 

Montamo uma oficina no Presidio da Marinha –RJ  

Trabalhamos para o SESC de Ramos em parceria como CRAS Machado de 

Assis qualficando jovens. 

 

Benefícios resultantes: 

 

- Diferenciar papeis recicláveis de não recicláveis. 

- Distinguir dentre os recicláveis os mais adequados ao processo 

instalado. 

- Preparar os papéis para o processo de desfibrilamento. 

- Desfibrilar as aparas no ponto certo para a etapa de formação de 

folha. 

- Dosar corretamente todos os componentes da receita à massa de 

papel obtida no desfibrilamento, manipulando-os corretamente, de 

forma a garantir a qualidade do papel a ser reciclado. 

- Preparar o tanque formatador de folhas corretamente para que as 

folhas sejam produzidas na gramatura solicitada e com distribuição 

uniforme da massa,minimizando a perda. 

- Secar corretamente as folhas sem danifica-las, separando –as dos 

chassis formadores sem desgaste do equipamento 

- Proceder corretamente no processo de prensagem e fixação no varal 

italiano para que as folhas sequem de maneira adequada. 

- Executar processos de controle de qualidade, contagem, 

empacotamento na estocagem para entrega de material ou 

encaminhamento á produção. 

- Colaborar nos processos de iniciação e finalização da produção para 

que a oficina esteja sempre ordenada e limpa,em condições de obter 

o máximo de produtividade e durabilidade dos equipamentos. 

- Comercializar produtos. 
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Oficina de Papel Cerro Corá                               Oficina de Papel Julio Otoni 

      
                Oficina de Papel Julio Otoni                                          Papel artesanal com capim 

       

O NOSSO PAPEL E BRITISH COUNSIL 
 

Participação evento do Bristish Counsil em homenagem a Sergio Vieira  de 

Melo – Centro de Convenção Edificio Argentina.A Fotografia de Jovens do 

projeto Gamboa foi utilizada no material de divulgação e difundido nas 

palestras realizadas no exterior.  

 

 

 
 

 

 

-Desenvolvimento de Pesquisa sobre Responsabilidade Social na comunidade 

do Paiva  em São Gonçalo para a Empresa Techlabor. 
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PROJETO ASTA 

 

Aprovados em 2006 para participar do  projeto ASTA em parceria com o 

Instituto Realice e  Rede Avina e Banco Real  que objetiva a criação de uma 

Rede de Venda Direta de produtos desenvolvidos por Ongs e Cooperativas. 

Foram criados produtos específicos para o projeto e inseridos nos Catálogos . 

Benefícios resultantes do Grupo Produtivo: 

 

- Os beneficiados aprendem a elaborar moldes para confecção de 

produtos de cartonagem. 

- Utilizar corretamente equipamentos como  espiraladeira, a guilhotina 

manual ,esquadros, réguas de aço, esquadros e outros. 

- Elaborar produtos com qualidade competitiva a nível de mercado. 

- Calcular preços e comercializar produtos. 

- Organizar a produção. 

- Elaborar produtos de qualidade para serem inseridos em empresas e 

redes do terceiro setor. 

- Geração de renda para os beneficiados. 

    

 

Alguns produtos feitos para o projeto Asta 
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PORTA COPOS COM IMAGENS DO RIO PARA ASTA 

 
 

PROJETO O NOSSO PAPEL E SETRAB 
 
Aprovamos na Secretaria de Estado de Trabalho do Rio de Janeiro – 

SETRAB,em parceria com o Minsitério do Trabalho, Fundo de Amparo do 

Trabalhador – FAT, projeto de qualificação profissional no programa PLANTEC 

2007 realizando capacitação de jovens e mulheres dos Municipios de Maricá, 

Saquarema e Magé em Artesanato de qualidade com reciclados. Para o 

curso foi feita apostila com programa do curso e receitas dos produtos 

confecionados nas oficinas de: papel artesanal, cartonagem, pet, plasticos 

para mosaico, terrarium, tetra pack, filtro de café, papel revista,bijuterias entre 

outros. 

 

Benefícios  resultantes:  

- Artesãos capazes de confeccionar produtos de qualidade  a partir de papel 

artesanal, cartonagem, produtos feitos de PET, mosaico com plástico reutilizado, 

artesanato com filtro de café,terrarium, reutilização de vidro, etc 

-Utilizar corretamente equipamentos como  guilhotina manual ,esquadros, réguas de 

aço e outros. 

 

 - Elaborar produtos com qualidade competitiva para ser inserido em empresas e 

redes de comercialização do terceiro setor. 

 

 -Calcular preços, comercializar produtos fazer a gestão do trabalho. 

 -Organizar a produção. 
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Realização: O Nosso Papel - Patrocínio: Setrab - Secretaria de Estado de Trabalho e 

Renda do Estado do Rio de Janeiro; FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador;M T – 

Ministério do Trabalho;PNQ – Plano Nacional de Qualificação  - Plantec 2007 

 

              Curso Saquarema                         Curso Maricá 

     
 

 

Curso   Magé 

 
     

 

Exposição ECO ARTE 
Textos sobre meio ambiente e  trabalhos dos alunos. 
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Exposição Maricá                                                       

     
 

Exposição Magé 

 

 
 

PROJETO BRINDES PETROBRÁS INTERNACIONAL 
 

 

 A Ong O Nosso Papel realizou em parceria com a Fibra Design e a News Day 

Comunicação e Marketing para a confecção de 18 mil peças do tipo porta cd com 

capa em banana plac. 

 

Para a realização do projeto foram organizados e qualificados  artesãos e grupos 

produtivos em diversas comunidades.Foram   montados núcleos produtivos  

qualificando mais de 60 pessoas na confecção do produto. 

 

As comunidades beneficiadas foram as seguintes: 

 

Providencia, Julio Otoni, Ponto de Cultura Dama das Camélias, Ponto de Cultura 

Barão de Mauá,Instituto Fernandes Figueiras/FIOCRUZ com o projeto Novos 

Caminhos, Comunidade do Cajú, Artesãos da Tijuca, Famílias em situação de risco 

social de São João do Meriti , Mulheres do Coordenadoria de Assistência Social 

Ismênia e CRAS Machado de Assis, Mulheres da Colônia de Pescadores de Paquetá, 

Artesãos individuais. 
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Benefícios resultantes: 

 

 

- Beneficiados capazes de: 

-  elaborarem  moldes para confecção de produtos de cartonagem. 

- Utilizarem corretamente equipamentos como  espiraladeira, a guilhotina 

manual ,esquadros, réguas de aço,  e outros. 

- Elaborar produtos com qualidade competitiva. 

- Calcular preços, comercializar produtos. 

- Organizar a produção. 

 

CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE BATENTES PARA COLAR AS LUVAS 

 
 

GRUPO PROVIDÊNCIA – PORTA CD 
 

 

 

QUALIFICAÇÃO DO GRUPO JULIO OTONI NA  GAMBOA 
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NOSSA HISTORIA EM PAQUETÁ: 
 

O Projeto Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá nasceu na Ilha em 1999 sendo  

fruto  do sonho de Paquetaenses  especiais, como o Gato e a Flor que realizavam Mostras de 

Cinema na Praça, Ana Claudia Casado, Valéria Maia, Márcia Ferraz e muitos amigos  que 

participavam da Ong Garopa e do  Bloco das Crianças,  Àtila Maciel e Hudson Rosa alunos 

do Mestre Pedra com aulas de Capoeira, Julio Cesar da Silva (Sorriso ) e  Cecília Fonseca,  

fotógrafos da Ilha e  Flor (Florence Jacq), que reuniu em um  projeto todas as atividades 

desenvolvidas de forma voluntária para crianças, jovens e adultos.  

 

O projeto passou  também pelas mãos de Márcio Carvalho (In Memorium), professor de Teatro 

e  escritor que encaminhou o sonho/projeto a Claudia Luna da Ong  O Nosso Papel, que  

acreditou na importância do sonho proveniente de pessoas generosas que  fazem do ideal 

de um mundo mais digno e solidário a sua verdadeira missão. 

 

Graças ao apoio do Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva- Pontos de Cultura, além de 

entidades publicas, privadas e pessoas físicas, o que antes era sonho, passou a beneficiar 

diretamente uma média de 200 crianças e jovens por mês com atividades como Artesanato 

e Meio Ambiente, Teatro, Capoeira,  Informática, Mostras de Cinema, Oficinas e Palestras com 

diferentes temas. 

 

A iniciativa do fotógrafo Julio Cesar da Silva (Sorriso), morador da Ilha, foi potencializada 

através da realização de um curso contínuo que ensina à crianças e jovens da Ilha  arte de 

fotografar. Em 2009 passamos a contar com a participação da Fotógrafa Cecília Fonseca, 

também moradora da Ilha. 

O curso gerou  bons frutos, como exposições com mais de 300 fotografias de Paquetá tiradas 

por  crianças e jovens que  recebeu o apoio carinhoso de Poetas da APPERJ, SERJ e  diversas 

Academias de Letras através do  envio de  poesias sobre a Ilha.   

 

E assim através do Sonho de muitos, passamos a desempenhar com muito amor o nosso papel 

de fazer a diferença em Paquetá. 

 

O PROGRAMA CULTURA VIVA:  

 
Nas palavras de Célio Turino,  Secretário de Programas e Projetos Culturais do MinC: 

“Precisamos descobrir o Brasil,  mostrá-lo para nós mesmos e para o mundo! Precisamos tomar 

um banho em suas águas e construir conceitos que se modelem em contato com a realidade 

viva! Precisamos transformar o Brasil! 

 

Ao mesmo tempo em que olhamos para o Brasil e encontramos criatividade e solidariedade, 

defrontamo-nos com injustiças, maus tratos, milhões habitando periferias, favelas e nas ruas. 

Trabalhadores sem emprego, jovens sem perspectiva de futuro e ensino de qualidade. Um 

povo mestiço, mas sem igualdade racial: os esquecidos, os sem Estado. 

 

Mesmo assim, o Brasil resiste na solidariedade popular. “A alegria é a prova dos nove”, 

qualidade que o povo brasileiro tem de sobra. Porém, o caminho não é fácil. 
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Por isso potenciar o que já existe, acreditar no povo, firmar pactos e parcerias com o que o 

país tem de melhor foi a saída que encontramos. “O melhor do Brasil é o brasileiro”  

 

Nossa idéia é um Ponto auxiliando outro Ponto, sem relação hierárquica. Alguns oferecem 

uma experiência mais avançada em teatro, outros em dança. Ações sócio-educativas 

aprendem com a vanguarda estética que se encontra com a tradição e ajudam a construir 

o novo. Nossa idéia  é fortalecer a troca entre iguais, que aprendem entre si e se respeitam 

na diferença.” 

 

 O que são Pontos de Cultura? 

 

O Ponto de Cultura é um dos projetos do Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura – 

MinC, responsável por articular e impulsionar as ações que já existem nas comunidades.  

 

Atualmente, existem mais de 2000 Pontos de Cultura espalhados pelo país e no exterior, 

selecionados através de edital público – até hoje a Secretaria de Programas e Projetos 

Culturais do MinC, que coordena o Programa Cultura Viva, já emitiu quatro editais.  

Sua missão? Desesconder o Brasil, reconhecer e reverenciar a cultura viva de seu povo. 

 

SOBRE A ILHA DE PAQUETÁ: 
 

Localizada no fundo da Baía de Guanabara, a ilha de Paquetá, encontrada em 1555, por 

André Thevet, Cosmógrafo da expedição de Villegaignon, foi transformada em uma APAC – 

Área de Proteção do Ambiental e Cultural. Com características peculiares em história e lendas 

possui bens arquitetônicos  dos períodos colonial, tombados. 

 

Pela ausência de políticas de preservação de identidade cultural da Ilha e estímulo à 

economia local, Paquetá vem passando por um quadro de degradação ambiental e social, 

acentuando-se a perda da identidade e da auto – estima da população, com a 

conseqüente elevação do risco social. 

 

Sua população residente é de 4.000 moradores e nos finais de semana a ilha passa a ser 

ocupada pelos turistas e veranistas podendo, no verão, ultrapassar 20.000 pessoas em um 

único fim de semana. 

 

A decadência do Turismo, uma das principais fontes de receita local,  agravou-se mais com 

o derramamento de óleo na Baía de Guanabara que  provocou graves danos ao ecossistema 

e prejudicou as comunidades que tiravam o seu sustento de atividades ligadas, direta ou 

indiretamente, à boa qualidade das águas da Baía. 

 

 

PARA FAZER A DIFERENÇA 

 
Em Paquetá criamos uma trama com linhas tradicionais, alternativas e artísticas. Costuramos 

o velho e o novo na organização de ações que, além de fomentar expressões artísticas, 

estimularão o comportamento reflexivo e crítico dos moradores (em potencial dos jovens), 

bem como a organização de ações concretas para as questões da comunidade.  
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Para isto são ministrados cursos e palestras sobre cultura e globalização, políticas públicas, 

defesa do consumidor, associativismo, raça e gênero entre outras. E o caldeirão para reunir 

todas estas idéias não poderia ser um local melhor: a Biblioteca  Escolar Municipal Joaquim 

Manoel de Macedo que atende as três únicas escolas públicas da Ilha, agrupando crianças, 

jovens e adultos. 

 

Em 2008 quando iniciamos o projeto do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, 

fomos muito bem recebidos pela Diretora da Biblioteca Sra Rosangela Fernandes, que com 

autorização da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, abriu as portas da 

Instituição para a implantação da  sede do projeto.Na época a Biblioteca era localizada no 

antigo ”  Solar Del Rei “.Com a interdição do Solar e graças a doação de uma linda casa 

recebida da Sra Rosalba, a Biblioteca pode continuar a exercer o seu  papel educacional e 

cultural na Ilha.Atualmente a Biblioteca está vinculada a Secretaria Municipal de Educação 

do Município do Rio de Janeiro. A Biblioteca possui mais de 17 mil títulos e acesso a internet. 

 

NOSSO ENDEREÇO 
 

Sede do Ponto:  Biblioteca Escolar  Municipal Joaquim Manoel de Macedo. 

Endereço:  Rua Adelaide Alambari 41-  Tel: 55-21-33970388 ou 55-21-96340132; 

 

 

PONTO DE CULTURA FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ 
 

Liberação da  primeira parcela para a realização do projeto Ponto de Cultura 

de Paquetá no mês de janeiro de 2008 e  inicio das  atividades do projeto no 

mês de maio  de 2008 devido a mudanças no Plano de Trabalho. 

 

O Projeto conta com o patrocinio do Ministério da Cultura, Programa Cultura 

Viva e apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Biblioteca Municipal de 

Paquetá, Secretaria Municipal de Educação, Clube Municipal, Clube 

Barreirinhas, Hotel Farol, Fundação Ataulpho de Paiva, XXI Região 

Administrativa,Preventório,ASCINE em parceria com a Rio Filmes, 

Programadora Brasil,CRAS Machado de Assis. 

 

Através de apoio dado pela Biblioteca  Popular Municipal de Paquetá da 

Secretaria das Culturas do Município foi possivel estabelecer o Ponto no antigo 

Solar Del Rey – Atual sede da Biblioteca. 

 

 



 56 

 
Solar Del Rey Biblioteca Popular Municipal de Paquetá 

 

 
Biblioteca após interdição do Solar nosso novo endereço  

 

 

Em Paquetá realiza atividades socio culturais e ambientais para jovens 

estudantes das escolas publicas locais. 

 

Os cursos oferecidos são: Fotografia, Teatro, Capoeira,  Artesanato com 

ênfase nos reciclados e produtos turisticos, Palestras, Mostras de  Cinema. 
 

. 

Aula de fotografia do Julio para Turma Escolar 

 ainda como voluntário 
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Aula para alunos das Escolas e da Capoeira pelo PONTO 

externa diurna e noturna  

     
 

Alunos de Fotografia fazem cobertura de Eventos Na Ilha 

 
 

 

Aula de Capoeira no Clube Barreirinhas parceiro do Ponto. 

    
 

Palestra sobre lendas e historia da ilha no Solar 
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Exposição Ecologica e oficinas para os alunos-Solar Del Rei 

 

 
 

 
 

Oficinas de Artesanatocom reciclados –Solar Del Rei 
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ARTESANATO E RECICLAGEM – Alunos do PETI 
 

 
 

 

ARTESANATO E RECICLAGEM –Para Alunos do PETI 
Livro de pano com material reutilizado 

 
 

Palestra emostra de Cinema sobreBullying para a EM Pedro Bruno 

 

 
 

Mostra de Cinema para a Terceira Idade-parceria CRAS 
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Mostra de Cinema para a turma da Capoeira Besouro 

 

 
 

 

Ponto no Paixão de Ler  

promove 

Contando  Historias -Dupla Do Conto na Escola 
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Ponto com Letra –Escritores apresentam seus livros na Biblioteca . 

 

 

 

Intercambio Ponto de Paquetá com  Ponto doViva Rio 
 

 
 

Informática na XXV Região   Administrativa 
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Teatro no Preventório-Lendas dePaquetá 
 

 
 

 

Fotografia no Preventorio 
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Aulas externas 

 

 

Fotografia no Preventorio com Cecília 

 

 

 
TURMA DAS MENINAS FOTOGRAFAS 

Aula na Biblioteca 

 

 
 

Turma de Fotografia para alunos do PETI na XXI RA 
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Teatro  para Turma do PETI 
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Mostras de Cinema no Preventório 
 

 
 

 

Mostra de Cinema na Biblioteca 

 
 

Filmagem sobre o PONTO realizada pela TV CÂMARA 

 

 
 

Curso de agente cultural - Roteiro Cultural e ambiental para os alunos 
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Exposição e Mostra de Cinema na PraçaPedro Bruno 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Oficina TRF 2 –Casa de Passarinho na Biblioteca 
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Oficina de Musica e Instrumentos (vuvuzela) reutilizados 

XXI RA 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Postais com Foto e Poesia no verso 
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Ponto e Fotografia na Rio 20 

Galpão da Cidadania 
 

 

Exposição Bolivia no Domingo no  Darke 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição Estação CCR BARCAS –Praça XV 
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Decoração da BARCA Itaipú – CCR BARCAS 
 

 
                                  

 

 

 

Participação  nas TEIAS e  Forum  Estadual e Nacional de Pontos de Cultura. 

 

Participação do evento Semana do Meio Ambiente – CEG  -RJ 

 

Evento CEG 
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SOTREQ-SIPAT 

 
 

GERDAU 
 

Exposições e oficina-SIPAT 

 
 

 

SIPAT SUL AMERICA 
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PROJETO CLARO  
Papel Recilado para Mercardo dos ARCOS 

Papel reciclado na Julio Otoni,Gamboa e Paquetá 

  

 
 

 

 

FAPES BNDS 
EVENTO COM OFICINAS DIA DAS CRIANÇAS 
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O brinde do dia dos Pais foi feito com papel reciclado da Julio 

Otoni e no dia das crianças ensinamos como foi feito o papel 
 

 

  
 

BAZAR DO BEM 
Artesanato, Musica e Poesia 

Para o Instituto Benjamin Constant 

Iate Clube do Rio de Janeiro- 

 
 

 

TRANZIRAM  
 

Semana do MeioAmbiente 
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SEGEST TRF 2 
Semana do Meio Ambiente 

Palestra,Oficina,Exposição 

 

 
 

OI FASHION FREQUENCIA-Vestido dePapel 
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SESC DE RAMOS – CRAS MACHADO  DE 

ASSIS E O NOSSOPAPEL 

 
Realização de oficinas diversas 

aos sabados nos evento de cidadania 

e 

CURSO DE RECICLAGEM E CARTONAGEM 
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –ABRIL 2014  
 
 

Material retirado do face daTeia Rural 

Entre 5 e 8 de dezembro a Região Serrana recebeu a Teia Rural 2013 – o 

encontro da rede Estadual de Pontos de Cultura do Rio de Janeiro. Pela 

primeira vez realizada em três distritos (Lumiar e São Pedro, no município 

de Nova Friburgo, e Barra Alegre, no município de Bom Jardim), a Teia 

Rural recebeu agentes culturais, artistas, gestores, pesquisadores, Pontos 

de Cultura e outras iniciativas do Programa Cultura Viva para um fim de 

semana de debates, apresentações, articulações políticas e muito 

encantamento.  

 

O encontro contou com a presença de Pontos de Cultura de cerca de 

quarentamunicípios do estado do Rio de Janeiro, e também de 

representantes do Pará, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 

Brasília. Além disso, estiveram presentes Marcelo Pedroso, secretário 

executivo do Ministério da Cultura, presente pela primeira vez em uma 

Teia Estadual, Marcia Rollemberg, Secretária de Cidadania e 

Diversidade Cultural e Juana Nunes, diretora de Cultura e Educação da 

Secretaria de Políticas Culturais do MinC, Olívia Bandeira, coordenadora 

da Diversidade Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e o 

deputado Robson Leite, relator da Lei Cultura Viva no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 Estiveram presentes representantes da Plataforma Puente / Cultura 

Viva Comunitaria, articulação altinoamericana de redes culturais 

que, inspiradas pelo Programa Cultura Viva, reivindica políticas 

culturais para a cultura comunitária no continente. O 

evento recebeu o encontro da Rede de Museologia Social do Rio 

de Janeiro, reunindo representantes de Pontos de Memória, 

Ecomuseus e Museus Comunitários para discutir e acordar 

coletivamente os princípios, missões e ações da rede, bem como 

estreitar contatos com os Pontos de Cultura que possuem trabalho 

ligados à memória. Neste sentido, a Teia do Rio fortalece este 

movimento ao reconhecer as ações do Programa Cultura Viva (não 

apenas Pontos de Cultura, mas também Pontos de Memória, Pontos 

de Leitura, Pontinhos e Pontões de Cultura) como parte integrante 

das Teias e Foruns da rede Cultura Viva. 

 

Na Mostra Artística do encontro se realizaram um total de 21 

apresentações culturais entre São Pedro da Serra, Lumiar e Santo 

Antônio, envolvendo 165 artistasno total, entre artistas locais e de 

outras localidades do Estado. Entre as manifestaões culturais, a Teia 

foi palco para os Sanfoneiros da Serra, a Banda do Ponto de Cultura 

de Olária, o Mineiro Pau da Escola Municipal Vieira Batista, a 

Contações de Histórias da Escola Granada e Moara, os grupos 

Danças da Terra e do Mar e Timbres e Temperos do Ponto de Cultura 

Os Tesouros da Terra, o Boi de Miracema do Ponto de Cultura Cara 

da Rua, o grupo Mais Leitura, a Banda Bordados, o coletivo Soul 

Atitude Social e os cantores Nelson Paes, Kleber Mendonça, Fá 

Gonçalves e Thiago Vernek. 
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Um dos principais temas debatidos no encontro foi a questão 

da produção cultural no meio rural. A Roda de Conversa dos Pontos de 

Cultura Rurais revindicou a abertura de editais e políticas 

públicas específicas para o meio rural, que se garantam equipamentos 

de comunicação como a antena Gesac de acesso à internete que a 

Secretaria de Estado de Cultura faça caravanas e escritórios móveis em 

localidades rurais para divulgação, esclarecimento e apoio aos 

próximos editais. 

Ainda neste tema foi discutida também a necessidade de um protocolo 

acordado junto aos governos que possa ser acionado durante situações 

de desastres e catástrofes naturais nas regiões atingidas. Durante a 

semana, inclusive, uma forte chuva atingiu o Norte do Estado, 

inviabilizando a participação de ponteiros da região, mais 

especificamente da cidade de Macaé, fortemente atuante na rede. 

Solidários aos companheiros, os participantes da Teia Rural aprovaram 

por unanimidade uma moção de apoio à cidade de Macaé e aos 

Pontos de Cultura que não puderam estar presentes. Veja aqui a moção 

completa:  http://va.mu/dhUt 

Para além da área rural, a questão da institucionalidade da cultura e a 

necessidade de aproximação e maior diálogo entre Estado e agentes 

culturaisem geral foi amplamente debatida no encontro. A Roda de 

Conversa sobre a Lei Cultura Viva e o CPF da Cultura, por exemplo, 

buscou discutir os impactos do Sistema Nacional de Cultura na 

organização da gestão cultural e na participação social nos três níveis 

de governo (União, Estados e Municípios). O grupo definiu, entre suas 

resoluções finais: a mobilização para aprovação da PEC 150 (que 

define respectivamente 2%, 1,5% e 1% dos orçamentos federal, 

estaduais e municipais para a cultura); a gestão compartilhada 

do Fundo de Cultura; e a criação dos Conselhos de Cultura com 

paridade e condições para que a sociedade civil tenha número, 

formação e condições operacionais (como acesso e circulação de 

documentos, consultoria jurídica), com a criação inclusive de uma 

ouvidoria, e compreendendo também o recorte temático, de 

linguagem, e a diversidade regional. 

Já a Lei Cultura Viva, que transforma o Programa Cultura Viva em 

política de estado, está em tramitação no congresso e deverá em 

breve passar por sua votação final. Por sua vez, a lei estadual 

encontra-se na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e precisa 

ser votada ainda em 2014, na atual legislatura do deputado Robson 

Leite (PT RJ), que esteve presente no encontro, caso contrário será 

arquivada. Sendo assim, os representantes do encontro 

demandaram que haja uma consulta pública a fim de efetivar a 

participação social, além da necessidade de se garantir o 

orçamento necessário para que seja implementada, uma vez que a 

Lei tenha entrado em vigor. 

 

Ainda sobre esta relação entre Estado e sociedade civil, foi 

levantada a questão do diálogo entre as legislações existentes e da 

necessidade de reconhecimento e a patrimonialização de práticas 

culturais populares como a medicina tradicional. A Roda de 

Conversa sobre Cultura, Educação e Saúde trouxe assim a demanda 

de promover ações que contribuam com a valorização dos saberes 

e fazeres locais com olhar mais abrangente, a fim de garantir o 

http://va.mu/dhUt
http://va.mu/dhUt
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direito dos atores sociais de exercer suas práticas, considerando suas 

formas e lógicas organizativas sem serem criminalizadas, e incluindo 

também as instituições, entidades e universidades. 

O Programa Viva, criado em 2004 pelo Ministério da Cultura, busca 

"desevendar o Brasil", reconhecendo e potencializando iniciativas 

culturais em todo o país. Entre as mais diversas linguagens artísticas e 

áreas de atuação, os projetos apoiados integram uma rede de cultura 

e mantém encontros periódicos nas Teias.   

No site www.teiarj.org e na 

pagina   https://www.facebook.com/teiaestadualdospontosdecultura  

encontram-semaiores informações e novidades sobre a Rede de 

Pontos de Cultura do Rio de Janeiro. 

 

PONTO DE CULTURA FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ NA 

TEIA RURAL  
José Felipe, Sérgio e Ana Claudia  

 

 

  
  
 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –ABRIL 2014  
 

ENCONTRO REDE CARIOCA DE PONTOS DE CULTURA  
 

A secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da 

Cultura, Márcia Rollemberg, viaja ao Rio de Janeiro (RJ), nesta terça-

feira (4), para uma visita de dois dias. Na terça-feira participa da 

Mesa de abertura da primeira reunião da Rede Carioca dos Pontos 

de Cultura e na quarta-feira (5) reúne-se com o presidente da 

Fundação de Arte de Niterói (FAN), André Diniz, para tratar sobre as 

ações do Programa Cultura Viva e sobre o 1º Seminário Nacional de 

Cultura LGBT, que será realizado no município. 

O encontro com a Rede Carioca dos Pontos de Cultura  foi realizado 

na Arena Cultural Fernando Torres, em Madureira, Zona Norte da 

cidade do Rio. Márcia Rollemberg dividiu  a Mesa de Abertura com 

o secretário Municipal de Cultura, Sérgio Sá Leitão, e com Geo Brito 

representante da Rede Estadual dos Pontos de Cultura. 

http://www.teiarj.org/
https://www.facebook.com/teiaestadualdospontosdecultura
https://www.facebook.com/teiaestadualdospontosdecultura
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 A reunião com os Pontos de Cultura foi um momento de apresentação 

e saudação aos novos pontos selecionados no edital do Programa 

Cultura Viva, de setembro de 2013, lançado mediante convênio entre a 

Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da 

Cultura (SCDC/MinC) e a Secretaria Municipal de Cultura da cidade do 

Rio. 

Marcia Rollemberg 

 

 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –ABRIL 2014  
 

 
PONTO COM LETRA  

NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE MACEDO 

 

Axulé & Axupé - Dupla do Conto foi fundada em 08 de Junho 

de 2003 por profissionais que atuam há mais de 16 anos no 

mercado cultural.  

Em 2009 a Dupla passou a residir na Ilha de Paquetá e foi 

abraçada pelo Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá desde o inicio do projeto,  passando a realizar 

diversas apresentações na Ilha, voltadas para o publico 

infantil .  

A Dupla  através do Ponto Fazendo a Diferença em Paquetá  

fez apresentações no Preventório Rainha D Amália, Biblioteca 

Escolar Municipal Joaquim Manoel de Macedo, Escola 

Municipal Joaquim Manoel de Macedo, XXI Região 

Administrativa com o grupo do Programa PETI, participou  do 

Premio Areté, do Paixão de Ler e da filmagem realizada pela 

TV Câmara sobre o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá. 

Apesar de atualmente não residirem mais em Paquetá eles 

continuam um sucesso entre as crianças e fazem  parte da 

trajetória do Ponto que atualmente está vinculada  a Rede 

Carioca dos Pontos de Cultura-SMC RJ. 

A Dupla esteve conosco no evento do Carnaval realizado no 

Parque Darke de Matos em 21/2/2014, na Escola Municipal 

Joaquim Manoel de Macedo em 26/3/2014 e no dia 21 de 

maio se apresentará na Biblioteca Escolar Municipal de 

Paquetá. 

Aliando as técnicas do teatro, música, contação de histórias 

e manipulação de bonecos a Cia. Axullé & Axupé - Dupla do 

Conto vem fascinando platéias infantis e adultas com histórias, 

lendas, causos e contos, músicas e cantigas de roda, além de 

figurinos e cenários criativos, onde o faz de conta se torna 

realidade. 
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 Lendas & CAUSOS, O FOLCLORE BRASILEIRO. Querendo preservar 

as tradições brasileiras a Cia. Axullé & Axupé  Dupla do Conto 

apresenta uma coletânea com mitos e causos sobre os Entes 

Fantásticos (personagens folclóricos) que confundem e 

encantam as mentes brasileiras.  

 

Apresentação na Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo 

 

 

PONTO COM LETRA 

NA BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE PAQUETÁ JOAQUIM 

MANOEL DE MACEDO. 

 
A  parceria com a APPERJ –Associação de Poetas do Estado do 

Rio de Janeiro com a O Nosso Papel é muito antiga. 

 

Com enorme alegria a parceria foi ampliada e passou a ser 

realizada com o  Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá - patrocínio do Ministério da Cultura. 

 

No novo convênio estabelecido com o Secretaria Municipal de 

Cultural  RJ – Rede Carioca de Pontos de Cultura, seguimos 

parceiros viabilizando diversas atividades literárias com antigos e 

novos autores colaboradores.  

 

Em 16 de abril de 2014 a escritora Lucia Mattos de Oliveira, da 

APPERJ, que foi professora de Literatura Infantil do Colégio 

Julia Kubistechek e é  militante do Movimento Negro desde os 

anos 80 mais uma vez compartilhou com as crianças a sua 

experiencia como escritora e poeta. 

 

A atividade reuniu a leitura, a contação  de história e o 

desenho proporcionando para todos  uma tarde muito 

agradável. 

 

 
 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO  –JULHO 2014  
 
 

 

 O PREVENTÓRIO RAINHA D AMÁLIA 

                                                              Fonte  site da FAP 

 
O Preventório Rainha Dona Amélia, na Ilha de Paquetá, foi 

inaugurado em 24 de maio de 1927, com o objetivo de isolar os 

filhos de portadores de tuberculose, crianças que não estavam 

doentes, mas viviam em más condições de higiene e com 
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desnutrição. Deixou de ser uma unidade de isolamento com a 

introdução dos antibióticos na terapêutica, mas manteve a essência 

de seu objetivo: dar assistência a crianças em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

 

Atualmente, são atendidas 150 crianças, de dois a 12 anos, em uma 

área total de 56,9 mil metros quadrados. São desenvolvidas atividades 

educacionais, religiosas, recreativas, musical, nutricional e serviço 

médico-odontológico, contando com uma equipe multidisciplinar 

composta por 37 profissionais. A instituição presta serviços de proteção 

social básica, promovendo a convivência e o fortalecimento de 

vínculos com os familiares. 

 A Fundação Ataulpho de Paiva realiza o projeto com recursos 

próprios, oriundos da venda de seus produtos, sem qualquer tipo de 

recebimento de subsídios ou subvenções, não possuindo 

mantenedores. 

 

SERVIÇOS 

Social 

No ato da matrícula da criança na instituição, a assistente social 

realiza entrevista com os responsáveis, sendo abordados a história 

social e o convívio familiar, para detectar questões sociais 

relacionadas à vida da criança. Nos casos necessários, é realizado o 

acompanhamento às famílias das crianças, mantendo contato direto 

com os responsáveis. 

 

Além do atendimento infantil direto, são realizadas visitas domiciliares 

para conhecimento da realidade em que as crianças se encontram 

inseridas. A FAP também mantém articulação com outras instituições 

parceiras, ampliando, assim, o número de crianças atendidas nos 

hospitais com os quais o Preventório mantém parceria. Graças a essa 

ampliação, consegue-se realizar exames de alta complexidade, 

conforme a demanda. 

O profissional da instituição também participa das reuniões e 

assembléias ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Municipais de 

Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDC, 

dando continuidade à representação institucional nos espaços de 

defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

 

 

Médico 

Todas as crianças matriculadas na instituição são avaliadas pelo 

médico e realizam exame de sangue e parasitológico. O 

atendimento aos beneficiados é realizado semanalmente e a 

instituição fornece os medicamentos necessários. Exames 

complementares e casos mais específicos são encaminhados para 

a Policlínica Geral do Rio de Janeiro e casos emergenciais para o 

hospital local. 

Atendimento: de segunda à sexta-feira, das 7:30h às 16:30h, com 

assistência às famílias da comunidade local. 

Endereço: Rua Cerqueira, 16 – Ilha de Paquetá, RJ.  

 

ILHA DIFUSIVA 

 

 OFICINA DO PONTO NO PREVENTÓRIO 

 
 O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá desde 2009 

beneficia as crianças do Preventório com atividades diversas e no 

dia 15 de julho de 2014 realizou oficina ambiental com ênfase no 

papel artesanal reciclado para crianças do  turno da manhã e  da  

tarde. 

 

Eliana Nascimento uma das responsáveis da  oficina de papel 

artesanal da O Nosso Papel em Santa Tereza participou da ação 

multiplicando seus conhecimentos e Claudia Luna realizou no dia 

palestra sobre meio ambiente. 

 

 
 Eliana, Adriana Passis e Ana Casado 
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Ana Casado 

 

 
 

 
 

 

PONTO COM LETRA  
 
 No dia 16 de julho foi realizado mais um evento do Ponto com Letra 

na Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá tendo como convidados 

a Dupla do Conto.Uma turma da Escola Municipal Joaquim Manoel 

de Macedo foi beneficiada com a atividade que sempre encanta 

a todos. 

 

 
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE MACEDO 

 
 No dia 24 de julho o Ponto realizou com turmas da manhã e tarde 

mais uma oficina de papel reciclado artesanal com as crianças e 

desta vez foram inseridos no papel diferentes materiais como por 

exemplo capim , pedaçinhos  coloridos de restos de papel  e cascas 

de alho coletadas na cozinha da escola. 

 

Eliana Nascimento e Karina Roodrigues responsáveis pela Oficina da 

O Nosso Papel em Santa Tereza multiplicaram não só a pratica como 

também conhecimentos sobre meio ambiente com palestra 

realizada por Karina.  

 



8 

 

 
Eliana e Karina 

 
 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –JUNHO 2014  
 

ILHA AUDIOVISUAL 

 
 

A convite da empresa CONSTREMAC  que realiza a obra de um 

PIER em Itaóca ligado ao COMPERJ, Claudia Luna, Cecilia 

Fonseca  e os alunos da  ilha audiovisual João e Lara, 

participaram da Semana do Meio Ambiente da empresa. 

  

O grupo foi de barca para Niterói e com o transporte da 

CONSTREMAC  foram  de Niterói até Itaoca.A viagem 

propiciou um interessante  registro fotográfico com enormes 

contrastes.Os alunos também assistiram a palestra sobre Meio 

Ambiente realizada por Claudia Luna.  

 

A Ilha de Itaóca fica no município de São Gonçalo, Estado do 

Rio de Janeiro, na costa da Baia de Guanabara, pertencendo 

a APA Guapimirim.  

 

Chegando em Niterói   
                           Monumento a Araribóia 

 
Transporte da empresa –Cecilia,Claudia,João, Lara 
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO  –SETEMBRO 2014  
 

ILHA DIFUSIVA 
 

DIA DO FOLCLORE  
 

O Congresso Nacional Brasileiro, oficializou em 1965 que todo dia 

22 de agosto seria destinado à  comemoração do folclore 

brasileiro. Foi criado assim o Dia do Folclore Nacional. Foi uma 

forma de valorizar as histórias e personagens do folclore brasileiro. 

Desta forma, a cultura popular ganhou mais importância no 

mundo cultural brasileiro e mais uma forma de ser preservada. O 

dia 22 de agosto é importante também, pois possibilita a 

passagem da cultura folclórica nacional de geração para 

geração. 

 

O Dia 22 de agosto é marcado por várias comemorações em 

todo território nacional. Nas escolas e centrou culturais são 

realizadas atividades diversas cujo objetivo principal é passar a 

diante a riqueza cultural de nosso folclore. Os jovens fazem 

pesquisas, trabalhos e apresentações, destacando os contos 

folclóricos e seus principais personagens. É o momento de 

contarmos e ouvirmos as histórias do Saci-Pererê, Mula-sem-

cabeça, Curupira, Boto, Boitatá, etc. 

 

Nesta data, também são valorizadas e praticadas as danças, 

brincadeiras e festas folclóricas. 

 

 As crianças da Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo 

trabalharam todos os temas ligados ao folclore em sala de 

aula resultando em uma linda festa com exposições danças  

e apresentação de diversas turmas. 

 

O Ponto de Cultura fazendo a Diferença em Paquetá 

contribuiu convidando o escritor Flavio Dana  para se 

apresentar com o seu inseparável bode Godofredo. 

 

Godofredo - O Craque, é a história da amizade entre um bode 

que cheira mal quando fica nervoso ou triste e de um menino 

que adora jogar bola mas não é chamado para entrar no 

time. Quem conta esse encontro da dupla que se tornou 

invencível é Flávio Dana. Músico e apaixonado por futebol, 

ele preparou duas edições distintas para a história. 

 Uma, dedicado ao público infantil, é um Cordel, gênero 

literário nordestino que tanto admira, e tem um projeto gráfico 

diferenciado. A outra é um romance de texto fácil feita para 

o público infanto-juvenil e apresenta mais detalhes da história 

de Godofredo e Hermeto que se uniram na diferença. 

 

Os dois livros vem acompanhados de um CD multi-mídia com 

a música tema do personagem, o “Xote do Godofredo” e três 

opções de videokês que permitem a execução das partituras 

com todos os instrumentos do arranjo original da música. 

 

A festa do Folclore na EM Joaquim Manoel de Macedo foi 

realizada no dia 5 de setembro. 
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TEM ARTE E POESIA NA ÁRVORE 

NA ÁRVORE TEM ARTE E POESIA! 

 
Em  2013 a BEM  de Paquetá e o Ponto de Cultura Fazendo a 

Diferença participaram do movimento  Um poema em cada 

árvore, iniciativa de incentivo à leitura realizada mensalmente 

desde agosto de 2010 na cidade de Governador Valadares, 

Minas Gerais. 

 

Idealizada pelo poeta Marcelo Rocha e realizada pelo Instituto 

Psia, a iniciativa caracteriza-se por utilizar as árvores como suporte 

para a leitura, pendurando mensalmente poemas de poetas 

desconhecidos do grande público nos oitis valadarenses. 

 

Inspirados pelo movimento em 2014 ampliamos o perfil 

integrando arte e poesia. 

 

No dia 20 de setembro Elias Antoine realizou uma oficina para 

diversas turmas da Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo 

e os trabalhos poéticos e artísticos das crianças forma colocados 

nas arvores da escola pelas crianças no dia 21.  

 

A importância da arvore  está dentro das temáticas trabalhadas 

pelo Ponto durante o primeiro semestre de 2014. 

 

SOBRE O DIA DA ARVORE 

 

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e 

tem como objetivo principal a conscientização a respeito da 

preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em 

outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início 

da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério 

Sul. 

 

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais 

importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas 

espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na 

Terra porque aumentam a umidade do ar graças à evapo 

transpiração, evitam erosões, produzem oxigênio no processo 

de fotossíntese, reduzem a temperatura e fornecem sombra e 

abrigo para algumas espécies animais. 

 

Além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, 

incluem-se várias plantas frutíferas, como é o caso da 

mangueira, limoeiro, goiabeira, abacateiro, pessegueiro e 

laranjeira. 

 

Além de produzirem alimento, as árvores também possuem 

outras aplicações econômicas. A madeira por elas produzidas 

serve como matéria-prima para a criação de móveis e até 

mesmo casas. A celulose extraída dessas plantas, 

principalmente pinheiros e eucaliptos, é fundamental para 

a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies 

apresentam aplicabilidade na indústria farmacêutica por 

possuírem importantes compostos. 

 

Em virtude da grande quantidade de utilizações e da 

expansão urbana, as árvores são constantemente 

exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. 

O desmatamento afeta diretamente a vida de toda a 

população, que passa a enfrentar erosões, assoreamento de 

rios, redução do regime de chuvas e da umidade relativa do 

ar, desertificação e perda de biodiversidade. 

 

Sendo assim, o dia 21 de setembro deve ser visto como um dia 

de reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa 

importante riqueza natural. Esse dia é muito mais do que o ato 

simbólico de plantar uma árvore e deve ser encarado como 

um momento de mudança de postura e conscientização de 

que nossos atos afetam as gerações futuras. É importante 

também haver conscientização a respeito da importância da 

http://www.brasilescola.com/geografia/primavera.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/umidade-relativa-ar-ur.htm
http://www.brasilescola.com/biologia/fotossintese.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/biodiversidade.htm
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conservação, bem como da necessidade de criação de políticas 

públicas que combatam a exploração ilegal de árvores.  

 

  

   

 

MOSTRA DE CINEMA NA ESCOLA 

No dia  27 foi realizada mostra de cinema na Escola Joaquim 

Manoel de Macedo para diversas turmas.O filme Florestas e 

Homens da Fundação GoodPlanet é uma homenagem ao 

Ano Internacional das Florestas 

 

 

   

FORUM ESTADUAL DOS PONTOS DE CULTURA RJ 

 
Foi com uma enorme alegria que o Ponto de Cultura Fazendo 

a Diferença em Paquetá, recebeu o Forum Estadual dos 

Pontos de Cultura no dia 28 de setembro. 

 

O evento dividido em duas etapas foi realizado de manhã  na 

Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá – sede do Ponto e a 

tarde  no Paquetá Iate Clube. 

 

Estiveram presentes representantes do Ministério da Cultura, 

Municipio do Rio de Janeiro,  diversos Pontos de Cultura, e 

representantes de diferentes inciativas de Paquetá. 

 

Na Biblioteca os participantes puderam ver duas exposições 

sendo uma de fotografias tiradas por alunos de Cecilia 

Fonseca que fazem parte do projeto e a segunda uma 

exposição informativa sobre atividades realizadas pelo Ponto 

durante o convenio com o MINC. 
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No Iate Clube de paquetá houve mostra de cinema com o DVD 

de atividades do Ponto de Cultura em geral, participação em 

TEIAs e no I Congresso Latino Americano de Cultura Viva 

Comunitária que aconteceu na Bolívia. 

 

O Estado Rio de Janeiro possui mais de 300 Pontos de Cultura, 

Pontinhos, Pontões e Pontos de Leitura pelas  8 regiões do estado: 

Metropolitana, Nordeste, Norte, Serrana, Baixada Litorânea, 

Médio Paraíba, Centro Sul e Costa Verde e divididos em cerca de 

35 áreas de atuação, preservando a força motora do Cultura 

Viva: a diversidade. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO ECOLOGICA O NOSSO PAPEL NA ESCOLA 

 

Na semana da árvore foi colocada na Escola Municipal Joaquim 

Manoel  de Macedo uma exposição com textos e produtos feitos 

a partir da reutilização e reciclagem de diferentes materiais. A 

exposição é fruto do trabalho da Ong O Nosso Papel em 

diferentes locais e pretendemos no futuro amplia – la com novos 

produtos feitos em Paquetá. 

 

 
 

 

 
 

 

CAFÉ DA MANHÃ NA BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE 

PAQUETÁ 
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EXPOSIÇÃO REGISTRO DE ATIVIDADES DO PONTO DE 2008 

A 2012 
 

  
 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE ALUNOS DA PROF CECILIA 

FONSECA 

 

  
 

FORUM COM ALMOÇO E MOSTRA DE CINEMA NO IATE 

CLUBE DE PAQUETÁ 
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –JANEIRO-FEVEREIRO 2015 

 

                       CARNAVAL DAS CRIANÇAS 

             FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ 
 

 O Carnaval das crianças de 2013 foi realizado com as crianças e 

jovens beneficiados  pelo Cras Dodô da Portela e Ponto de 

Cultura.Os preparativos duraram duas semanas e diversas 

oficinas de criação de máscaras e fantasias de jornal foram 

realizadas com os alunos que confeccionaram  lindos 

adereços.As fantasias de jornal forma diversas e haviam saias 

bermudas,coletes e chapéus.O material foi colocado no 

informativo de março de 2013 com detalhes. 

O Carnaval de 2014 foi um pouco diferente pois além das oficinas 

de criação de desenhos, figurinos e fantasias utilizando materiais 

reutilizados que foram feitas  por Anginelli Moura e os alunos  

beneficiadas pelo Cras Dodô da Portela e Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença na XXI Região Administrativa , a atividade 

foi levada também para a Escola Joaquim Manoel de Macedo 

ampliando o numero de beneficiados.   

O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá realizou um 

dia de oficinas com todas as turmas da Escola . 

Foram feitas oficinas de instrumentos de percussão com ênfase 

nos chocalhos e oficina de máscaras.A atividade aconteceu no 

pátio da escola reunindo alunos e professores. 

 

Contamos com a participação voluntaria de Carolina Luna na 

confecção das saias de jornal que foram decoradas pelos alunos. 

 

 

Confecção 

 
 

 

 
Saias de Jornal e chocalhos dourados de embalagens 
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Oficina na Escola 

 
 

 

 
PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –MARÇO 2015 

A parceria com a empresa de mergulho “Mar do Mundo 

“dirigida por Pedro Bonfatti possibilitou aos alunos do curso 

de fotografia do Ponto, uma excelente cobertura de parte 

da Baia de Guanabara.O passeio com duração de 2 horas 

foi iniciado no  Iate Clube do Rio de Janeiro e teve direito 

a um delicioso lanche!! Esse registro ficará para sempre 

na memória de todos nós como um momento muito 

especial. Muito Obrigada Pedro!! 
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –MARÇO 2015 

Gustavo Gigio designer gráfico que já havia realizado para 

o Ponto, uma oficina de desenho com a garotada voltou 

desta vez mais oficina, doação de quadro, sorteios e 

exposição. Isso tudo aconteceu na Biblioteca Escolar 

Municipal de Paquetá e encantou a todos!! 

 

 
 

Quadro do Farol   doado por Gustavo Gigio 

 
Rosangela Fernandes (BEM Paquetá) e Gustavo Gigio 

 

 

 

 
Aproposta da oficina  

 
 

Alunos premiados da Escola Municipal Joaquim Manel de Macedo 
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –MARÇO 2015 

O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá tem 

parceria estabelecida com a APPERJ – Associação de Poetas do 

Estado do Rio de Janeiro e Oficina Editores desde o início do 

projeto em 2008.O evento Ponto com Letra que trabalha a 

literatura com as crianças e jovens da Ilha é um dos frutos dessa 

relação. 

   

 
 

 
 
                             Marcia Agrau e a história do Baobá 

 

 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO –MARÇO 2016 

 
ILHA DIFUSIVA 
 
Aconteceu em 17/3 na BEM de Paquetá, mais um Ponto com Letra 

Fazendo a Diferença em Paquetá que contou com a presença do 

escritor Jorge Ventura e alunos da Escola Municipal Pedro Bruno.No 

mesmo dia recebemos a visita de Raquel e Clara do grupo 

Providenciando. O Ponto com Letra tem parceria com a APPERJ!! 

 

 

INTERCAMBIO ENTRE PONTOS 

A jovem fotógrafa Lara Galante, José Felipe Silva e Claudia Luna do 

Ponto de Cultura Fazendo  a Diferença participaram do evento 

ambiental realizado pelo Cinema Nosso no dia 18/3.Uma ótima 

oportunidade para conhecermos o espaço e o trabalho realizado 

pela entidade. 
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No dia 17 de março realizamos oficinas com Sandra Cotrim e Carolina 

Cotrim na Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo.Recebemos a 

visita de Clara e Raquel do projeto Providenciando. 

 

 
 
No dia 22 de março o artista plástico Alfredo Borret idealizador das 

Ecotampas, realizou palestra e oficina ambiental para alunos da Escola 

Municipal Joaquim Manoel de Macedo . 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ILHA AUDIOVISUAL 

No dia 13 de março aconteceu aula de Cecilia Fonseca em um 

barco com um grupo de jovens fotógrafos de Paquetá para 

registro fotográfico da Baia de Guanabara.  
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Ponto com Eco Som: 

Em 29/3 aconteceu oficina de Instrumentos de Percussão com 

reutilização de materiais estão sendo ministradas por Gracy Moreno na 

XXI Região Administrativa. 

 

O músico André Oliveira realizou no final do mês de março (31/03) 

oficina para o grupo de alunos de Grace Moreno na XXI Região 

administrativa.Os alunos que participam são beneficiados pelo 

CRAS Dodô da Portela e Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá. 

 

 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO –ABRIL 2016 

 
ILHA DIFUSIVA 

Em abril foram realizadas diversas oficinas  por  Angineli Moura 

professora do Cras Dodô da Portela e parceira do Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença no tocante ao tema e a materiais. 

 

Oficina de cestaria de papel jornal: 
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Oficina  de reutilização de tecidos: 

 

 
 

 

 
 

Em 12/4 o artista plástico Alfredo Borret realizou oficina de 

Ecotampas e palestra sobre lixo e reciclagem para alunos da 

Escola Municipal Joaquim Manoel de Macedo. 

 

 
 

 

 
Dia 14/4l aconteceu na Escola Joaquim Manoel de Macedo 

palestra e oficina ambiental ministrada por Julia da Sustenpraxis. 
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A “Festa de São Jorge “ foi realizada no dia 23 de abril por Alfredo Braga 

reunindo a comunidade em um evento belíssimo. O Ponto apoiou o 

evento, assim como diversas pessoas e entidades da Ilha. A jovem  

fotógrafa  e monitora do curso de fotografia Tifany Freitas registrou o 

evento. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Aconteceu no dia 27 de abril na XXI Região Administrativa Oficina 

Ecologica para  confecção de papel reciclado artesanal.As 

agentes ambientais Carina Rodrigues e Eliana Nascimento 

replicaram conhecimento do trabalho que desenvolvem na oficina 

de reciclagem vinculada a Ong O Nosso Papel em Santa Tereza.  

 

 

 

 
 

 
Ponto com Letra: Jorge Ventura. 

Mais uma atividade cultural, realizada pelo Ponto com Letra para 

alunos da Escola Municipal Joaquim Manuel de Macedo, 

aconteceu no dia 12/4/2016, na Biblioteca DE Paquetá. Tema: 

histórias de Monteiro Lobato e versos de Andersen.  

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecadepaqueta.bibblioteca
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ILHA AUDIOVISUAL 
Ilha Audiovisual Prof Cecilia Fonseca e jovens fotógrafos de Paqueta -

aula noturna em Paquetá. 

 

 

 
 

 

Aula de fotografia ministrada pelo monitor João Rodrigues no 

Parque Darke de Matos. 

 

 
 

 

AGRADECIMENTO ESPECIAL!! 

 
Nós do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá 

agradecemos de coração a Elisabeth Monteiro de Souza pelas doações 

de móveis que pertenciam ao  nosso querido mestre Pedro Bonfatti 

(in memorium)da empresa “Mar Do Mundo”.Lembramos que foi 

através do Pedro que alunos do curso de fotografia do Ponto de 

Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá tiveram a oportunidade 

de conhecer e  registrar do mar para o continenete o outro lado da 

Baía de Guanabara, uma experiencia que os alunos levarão em suas 

memórias  para sempre!! 

 Moveis na sala de informatica do Ponto 

 

 
 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –MAIO 2016 

 

ILHA DIFUSIVA 

 
Aconteceu dia 4 de maio  na XXI Região Administrativa mais 

uma oficina Ecologica com criação de instrumentos feitos 

pelos alunos a partir de diversos materiais .O trabalho está 

sendo feito pela prof Gracy Moreno do Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em PQT. 
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No dia 3 de maio aconteceu Oficina de reutilização PET com a 

Prof Angineli Moura do Cras Dodo da Portela na XXI Região 

Administrativa.em parceria com o Ponto em relação ao tema e  

materiais.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

DIVULGANDO A EXPOSIÇÃO DE ALFREDO BORRET NO 

ICRJ 

 

 
 
 

Alfredo Borret realizou no dia 3 de maio na EM Joaquim 

Manoel de Macedo oficina de Ecotampas com para 

confecção de Eco jogo da Memória 
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PONTO COM LETRA 
 

No dia 6 /5 aconteceu o Ponto com Letra na Escola Municipal 

Joaquim Manoel de Macedo com a escritora e professora de 

Yoga Ligia Feijó para alunos da sala de Leitura da prof Hanriete. 

 

 
 

 
No dia 12/5 o escritor Jorge Ventura realizou o Ponto com Letra 

na BEM de Paquetá com o tema questões raciais  nas 

Olimpíadas. 

 

 
 
Dia Mundial da Reciclagem!!! 

Esse é o último mas não menos importante dos famosos 3R's 

(Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Ele é o responsável pela renda 

de diversos brasileiros sejam catadores ou artesãos.  

Além disso pode ser usado pela criançada para criar vários 

brinquedos! Aqui está um pouco do resultado da oficina com 

reciclagem realizada em 12/5  na Escola Joaquim Manoel de 

Macedo com ONG parceira O Nosso Papel no projeto Ponto 

de Cultura em Paquetá.Mais um dia cheio de brincadeiras e 

aprendizado utilizando garrafas pet, tampinhas e chapinhas.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sustenpraxis/photos/a.788801841246773.1073741827.788789011248056/855267401266883/?type=3
https://www.facebook.com/sustenpraxis/photos/a.788801841246773.1073741827.788789011248056/855267401266883/?type=3
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Cineclube Fazendo a Diferença em Paqueta 
aconteceu no dia 20 na XXI Região Administrativa para alunos do 

Cras Dodo da Portela e Ponto com Gracy Moreno como 

facilitadora. O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida;Diretor: Chris 

Renaud, Kyle Balda;Elenco: Vozes de: Zac Efron, Danny DeVito, Ed 

Helms, Taylor Swift, Betty White, Willow Smith, Rob Riggle, Sherry 

Lynn;País de origem: EUA O Lorax: Em Busca da Trúfula Perdida 

traz uma história sobre a importância da preservação da 

natureza diante dos avanços do capitalismo e da ganância. Dos 

mesmos criadores de Meu Malvado Favorito, a produção conta 

com vozes de Zac Efron, Danny DeVito e Taylor Swift (no original, 

em inglês). 

 

 

 

Cheque nº 850201 - 30/5 mostra cinema Gracy 

Moreno .Documentário Breve História do Samba: 

Documentário realizado para a disciplina de 

Sociologia do curso de Comunicação Social: 

Radialismo da UNESP de Bauru-SP por Andrey 

Sanches e Thais Oliveira. Com depoimentos de Lecy 

Brandão, Paulinho da Viola, Monarco, Donga, 

Sérgio Cabral, Elton Medeiros, entre outros 

bambas.  
 

 
 

ILHA AUDIOVISUAL 
Visita de jovens fotógrafos de Paqueta ao Ponto de Cultura 

Circus Circus da Ação e Cidadania. 
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Aula de Cecilia Fonseca para a turma da manhã realizada na 

XXI Região administrativa em parceria com o CRAS Dodo da 

Portela. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aula externa de Cecilia Fonseca para alunos do turno 

da tarde. 
 

 

 
 

 
 

De Ponto a Ponto 23/05- O cineasta Marcelo Carvalho do 

Ponto de Cultura Filmin Brasil realizou oficina video na XXI 

Região administrativa para alunos do Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em Paquetá que fazem parte da Ilha 

Audiovisual.O tema trabalhado foi Roteiro. 
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“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –AGOSTO 2016 

 

OLIMPÍADAS 2016 - RIO DE JANEIRO 
 

 
Durante  o mês de agosto devido a realização do evento das 

Olimpíadas , as Escolas Municipais o CRAS e o Preventório tiveram 

férias  o que prejudicou a continuidade de algumas  atividades 

fazendo com que o  Ponto reprogramasse sua agenda. 

 

A Ilha audiovisual e a Ilha digital funcionaram de forma integrada 

no registro e  edição do vídeo” As Primeiras Horas” citado abaixo 

com maiores detalhes e a Ilha difusiva trabalhou com a seleção 

de fotografias da Baia de Guanabara, montagem da exposição 

e colocação da mesma na Biblioteca Municipal Escolar de 

Paquetá e Festa de São Roque.O folder foi montado durante esse 

período e  deverá ser impresso a partir de outubro.Trabalhamos 

também na confecção de uma  Home Page especifica para o 

projeto do Ponto,que foi feita com recursos da O Nosso Papel. 

 

 

EXPOSIÇÃO : 

OLHARES  

BAIA DE GUANABARA POR JOVENS FOTOGRAFOS DE 

PAQUETÁ 

 
 

Durante a etapa um  do projeto e com o objetivo de trabalhar a 

sensibilidade, o olhar a percepção dos jovens  em relação a 

outras realidades geográficas, ambientais e culturais os alunos 

foram convidados para uma “viagem”  no entorno da Baía de 

Guanabara. 

 

O registro foi feito em diversas saídas e foram utilizados diversos 

meios de transporte que incluíram alem da Barca, carros, taxis, 

ônibus, lancha e pequena traineira. 

 

A quantidade de imagens é enorme o que dificultou em muito 

a seleção e optamos por ampliar inicialmente cerca de 180 

fotos dividindo a exposição em séries. 

 

A serie um por exemplo é o passeio no barco da empresa Mar 

do Mundo de Pedro Bonfatti(in memoriun)que possibilitou aos 

alunos uma visão da água para o continente.  

 

A série dois agrega os diferentes bairros percorridos: Centro, 

Gloria, Santa Tereza (vistas da baía), Catete, Flamengo, 

Botafogo, Urca, Niterói, São Gonçalo(Itaóca), Ilha do 

Governador. 

 

A série três foi feita em separado para o bairro de Paquetá. 

 

Para a exposição foram feitos 3 banners contendo o nome das 

respectivas series o que  possibilitou a divulgação e a 

colocação da exposição em locais distintos simultaneamente. 
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Foto 1 -Pedro Bonfatti da MAR DO MUNDO. 

Foto 2 – registro Iate clube RJ –URCA. 

 

  
Foto 1 –Gloria- MAM 

Foto 2 –Gloria - Marina 
  

uu 

 

  

 

 

  

 
Centro – Museu do Amanhã antes e depois 

 

 
Barca Itaipu-CCR- decorada com fotos dos alunos. 
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Ilha do Governador 

 
Urca 

 

BEM PAQUETÁ 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

FESTA DE SÃO ROQUE 

XXI REGIÃO ADMINISTRATIVA 
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DOAÇÃO EXPOSIÇÃO 

 

Alfredo Borrret ,artista plástico idealizador das ECO Tampas e 

professor do Ponto,selecionou a foto da Barca para compor o 

quadro abaixo para que acompanhe a exposição !! 

 

 

 
 

 

ILHA AUDIOVISUAL 

 

 
Providenciando a Favor da Vida e Ponto De Cultura 

Fazendo a Diferença Em Paquetá - Ong O Nosso Papel 

 
O projeto "Primeiras horas" foi idealizado para mostrar as 

primeiras 24h deste momento tão importante, que é o início 

da vida de um ser humano, abordando uma narrativa crítica 

acerca dos aparatos tecnológicos existentes nos partos e, 

principalmente, a busca incessante por uma humanização 

consciente, desde a concepção até a forma de parir. 

 

A  parceria com o Providenciando a Favor da Vida e o Ponto 

de Cultura de Paquetá  produziu um lindo material 
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audiovisual, com a intenção de propagar este legado do bem 

mundo afora. 

 

 No dia 13/8 foi dado  o primeiro passo desta longa jornada na 

Fábricas de Cultura de Vila Nova de Cachoeirinha (SP), com uma 

vídeoinstalação, exposição fotográfica  e um debate sobre o 

assunto, com a presença da idealizadora do projeto 

Providenciando a Favor da Vida - Raquel Spinelli, a psicóloga e 

doula Ana Carolina Ormond e a psicóloga especialista em 

maternidade e paternidade conscientes, a incrível Laura 

Uplinger. Um "time" de peso, e a PLUR Filmes estará lá para registrar 

e participar desta importante missão.  

 

 

PRODUZINDO 

 

 

  
 

 

  

 Comentar 
 

 

 

EDIÇÃO 

 
 

 

EVENTO EM SÃO PAULO 

 
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208580202294321&set=a.10208580201334297.1073742120.1587019509&type=3&theater
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COBERTURA BOULEVARD OLIMPICO 

 
Em agosto alguns monitores da fotografia visitaram o Boulevard 

Olímpico!! 

 

 

 
 

 

  

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  

PAQUETÁ”INFORMATIVO –OUTUBRO 2016 

ILHA DIFUSIVA 

 A diretora Rose e a diretora adjunta Elida da EM Joaquim 

Manoel de Macedo tiveram reunião com representantes do 

Pontão de Cultura Rede Infância e Juventude e Ponto de 

Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá para agendamento de  futuras ações em parceria. 

 

 

 Oficina de Horta  

No dia  5 de outubro o Ponto realizou  uma oficina sobre Horta 

na XXI Região Administrativa por Gabriela da Sustentpraxis.O 

Cras Dodô da Portela é parceiro no projeto. 
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PONTO COM LETRA 

No dia 11/10 aconteceu o Ponto com Letra na EM Joaquim 

Manoel de Macedo com o escritor Jorge Ventura da Apperj.O 

evento beneficiou alunos da turma 1501 na sala de leitura da Prof 

Hanriete .O livro trabalhado foi o Exercicio de Criança de Manoel 

de Barros. 

 

 

 
 

ECO OFICINA NA FESTA DAS CRIANÇAS 

 
No dia 13/10 foram realizadas Eco oficinas com arte sobre papel 

reciclado artesanal e pet para a tartaruga. A ação beneficiou a 

Festa das Crianças da EM Joaquim Manoel de Macedo.Pelo  

Ponto estiveram presentes Vanessa ,Carolina e Ana Casado.O 

Cras Dodo da Portela também participou com Angineli. 

 

 

 

ECOFICINA DE PAPEL RECICLADO  

 
No dia 19/10 foi realizada oficina de confecção de 

papel artesanal com tecidos por Eliana e Carina . 
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DOAÇÃO DE PAPEL RECICLADO 

 
A Ong O Nosso Papel repassa mensalmente uma 

quantidade de papel reciclado artesanal para que seja 

utilizado nos locais de atuação do  Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em Paquetá ,como por exemplo a 

Escola Joaquim Manoel de Macedo e  CRAS Dodô da 

Portela.O Papel é feito pelas agentes ambientais Eliana e 

Carina em oficina localizada na comunidade Julio  

OToni em Santa Tereza.  

 
Arte em papel reciclado 

na EM Joaquim Manoel de Macedo 

 
 

 

 

 

 

 

No Cras Dodô da Portela.  

 
OFICINA DE HORTA 

 
No dia 24/10 o Ponto realizou com Gabriela da 

Sustentpraxis mais uma oficina de Horta com preparação 

de embalagens para a colocação dos temperos. O Cras 

Dodô da Portela e parceiro na atividade. 

 

 

 
 

 

PONTO COM SAUDE 
No dia 6/10 foi realizada Oficina de Alimentação 

Saudável em parceria com os alunos  de medicina 
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Rivelino trindade, Priscila Borges e David Guerci de do 

Programa Interconsulta da UNIRIO. 

 

 

 
 

 
 

Dra Carolina de Almeida Luna - CRM: 5287347-0 

__________________________________________ 

O Ponto com Saúde é uma atividade voluntária coordenada 

pela Dra. Carolina de Almeida Luna presidente da ONG O Nosso 

Papel onde são realizadas diversas atividades (palestras, oficinas, 

mostras de cinema, etc.) voltadas para a discussão e o 

aprendizado de temas relacionados a saúde.  

As atividades são realizadas pela própria Dra. Carolina Luna e por 

seus convidados conforme a demanda dos temas solicitados 

pela comunidade atendida pelo Ponto de Cultura Fazendo a 

Diferença em Paquetá. 

  

PAINEL NOSSO MAR 
 

O Ponto tem realizado diversas oficinas  com o artista plástico 

Alfredo Borret cujo objetivo era a confecção de um painel do 

MAR.No dia 27 de outubro foi iniciada a pintura do painel e 

organização do material a ser colado.A atividade acontece 

durante as aulas de Arte do prof Luis Claudio Fernandes. 

 

 

 
 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO – DEZEMBRO DE 2016 

ILHA DIFUSIVA 

DE PONTO A PONTO EM 5/12: 

 O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá 

recebeu no dia 6/12 a ponteira Carla Strachmann do  Ponto 

de Cultura Ecoar e seus ponteiros especiais que chegaram  

em cortejo para uma visita e apresentação em Paquetá 

começando pela Praça Pedro Bruno e encerrando na Praia 

José Bonifácio. 

Após a apresentação o grupo participou de oficina ambiental 

de bijuteria  realizada pelo Ponto Fazendo a Diferença com 

Vanessa Cotrim no espaço da XXI Região Administrativa. 
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 NATAL DOS DESEJOS 6/12 

 
O Natal dos Desejos está sendo realizado em parceria com EM 

Joaquim Manoel de Macedo com construção da árvore coletiva 

e adereços de Natal. Alfredo Borret ,Sandra Cotrim e Carolina 

Cotrim Vanessa Cotrim, realizaram oficinas para que tudo 

estivesse bem bonito na chegada do Papai Noel!! 
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CHEGADA DO PAPAI NOEL!! 

 
 

 

ARVORE DE ECOTAMPAS COM FOTOGRAFIAS!! 
 

Além da atividade na EM  Joaquim Manoel de Macedo outra  

árvore de Natal coletiva foi montada em duas etapas sendo 

iniciada na XXI Região Administrativa dia 15/12 com Alfredo Borret 

onde atuam o CRAS Dodô da Portela e o Ponto Fazendo a 

Diferença em Paquetá e finalizada no dia 17 /12 por Alfredo na  

Praça Pedro Bruno onde acontece a Festa de Natal da Dejane 

do Estrela do Mar, que coleta durante o ano as tampinhas. O 

evento contou com a presença de um Papai Noel . 

 

A árvore de 2016   foi montada contém eco tampas de Alfredo 

Borret   com fotografias tiradas do entorno da Baia de 

Guanabara  pelos jovens fotógrafos do Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em Paquetá.  

Alfredo esteve em Paquetá duas vezes sendo a primeira para 

montagem e a segunda para colocação na Praça Pedro 

Bruno na frente do Estrela do Mar. 
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ARVORE DOS DESEJOS NA PRAÇA PEDRO BRUNO 
 

Dia 17 montagem da Arvore na Praça Pedro Bruno  

Em frente ao Estrela do Mar de Dejane Micelis. 

 

 
 
 

 

 

 

Mais uma Festa do Natal dos Desejos   

 

No dia  20/12  na XXI Região Administrativa foi 

realizada a festa com os alunos do Cras Dodô da 

Portela e Ponto de Cultura Fazendo a Diferença 



39 

 

em Paquetá .Toda decoração foi feita pelos 

alunos. 
 

 

 
 

 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO-FEVEREIRO 2017 

ILHA DIFUSIVA  

PARCERIA CORRIDA PAQUETÁ VIP! 

 
No dia 19 de fevereiro aconteceu a Corrida Paquetá VIP pré Carnaval 

2017 com participação do Bola Preta.O Ponto de Cultura Fazendo a 

Diferença em Paquetá que é realizado pela Ong O Nosso Papel e o 

Ponto de Cultura Midia livre Ilha de Paquetá PQT, participaram como 

parceiros fotografando e filmando o evento. As atividades em forma de 

oficinas eco artisticas para a criançada foram feitas pelo PC Fazendo a 

Diferença. 
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PREPARATIVOS PARA O CARNAVAL 2017 !! 

 
Na EM Joaquim Manoel de Macedo aconteceram oficinas de carnaval  

para diversas turmas realizadas por Vanessa Cotrin.Os produtos 

elaborados enfeitaram as crianças e o bloco da escola que tiveram 

como baianas  em sua abertura a ponteira Ana Casado e Sandrinha 

funcionaria da escola.. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PREPARATIVOS PARA O CARNAVAL 2017 COM OS JOVENS 

FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ : 

 
Angineli Moura realizou diversas oficinas de Eco arte com os jovens 

Fazendo a Diferença em Paquetá uma parceria entre o CRAS Do Dô 

da Portela , Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá e a 

XXI Região Administrativa para o CARNAVAL 2017!Alguns produtos 

elaborados fizeram parte da decoração da Praça Pedro Bruno 

durante o Carnaval. 
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO- MAIO-JUNHO 2017 

ILHA DIFUSIVA  

EXPOSIÇÃO JOVENS FOTÓGRAFOS 

FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ 

 
Acontece na BEM PAQUETÀ: Exposição da jovem fotógrafa do Ponto de 
Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá Sara Mittaragis  que fez o curso de 
fotografia pelo Ponto com Cecilia Fonseca . 

 

 

 

PROJETO LAQUA 

 
O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá e o 

Laboratório de Microbiologia das Águas da UNIRIO realizaram na EM 

Joaquim Manoel de Macedo no dia 22 de junho o evento Mostra 

Eco Cultural. A atividade reúne e multiplica  atividades científicas , 

culturais, ambientais.A UNIRIO apresentou para TODOS os alunos da 

Escola as oficinas de reaproveitamento de óleo de cozinha usado, " 

mãos limpas", onde as crianças conheceram a microbiota das mãos, 

e uma terceira oficina com organismos aquáticos para ilustrar a 

cadeia alimentar da água. Participaram: Professora Natasha 

Krepsky, alunos Rodrigo Monteiro, Jessica Nobre, Catarina Rebelo.  

O Ponto de Cultura realizou PONTO COM LETRA com o tema da  

Água com o escritor Jorge Ventura,  Oficina de artesanato com 

Sandra Cotrin,Visita guiada pela exposição Eco Arte da Ong O Nosso 

Papel com Myrian Cristovão e desenho sobre papel reciclado com 

Ana Casado. 
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Sabão com óleo reutilizado 
 

 
 

OFICINA DE ARTESANATO –PREGADORES 

 
Professsora:Sandra Cotrin 
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EXPOSIÇÃO ECOLÓGICA 

 
Myrian Cristóvão apresenta a exposição. 

 

  
 

PONTO COM LETRA 

 

Jorge Ventura trabalha com o tema da àgua 

 

 
 

 

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO- JULHO-AGOSTO 2017 

ILHA DIFUSIVA  

CORRIDA PAQUETÁ VIP!! 

Em 8 de julho de 2017 aconteceu a corrida e caminhada Paquetá 

VIP Night Run com participação do Forró Descalço e de Dilma Diva 

Oliveira. 
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ILHA DIGITAL 

A ilha digital do Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá é 

coordenada por Felipe dos Santos e acontece na XXI Região 

Administrativa 

  

EXPOSIÇÃO JOVENS FOTOGRAFOS  

A Exposição Jovens Fotógrafos Fazendo a Diferença em Paquetá reuniu 

imagens registradas por  João Vitor e João Rodrigues na  Biblioteca 

Escolar Municipal de Paquetá . 

   

 

 

 

 

 FESTA DE SÃO ROQUE 

Durante a Festa de São Roquea professora  Ana Casado do Ponto 

de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá realizou oficina de 

varal com arte para as crianças no Coreto.  

  

PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO- SETEMBRO-OUTUBRO2017 

ILHA DIFUSIVA  

PONTO COM LETRA  

A escritora Cilene Oliveira compartilhou com os alunos da EM 

Joaquim Manoel de Macedo o seu cordel  “A Raposa que perdeu 

o rabo”.O Ponto com Letra aconteceu na Biblioteca Escolar 

Municipal de Paquetá Joaquim Manoel de Macedo no dia 5 de 

setembro. 
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 PROJETO LAQUA 

Formando guardiões ambientais mirins em Paquetá!! 

O  projeto LAQUA coordenado pela Dra Natascha Krepsky do 

Laboratório de Microbiologia das Águas  da UNIRIO ,  uma parceria 

estabelecida com a Ong O Nosso Papel para atuar diretamente com o 

público alvo prioritário do  Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá que são crianças e jovens das escolas públicas locais está 

formando guardiões mirins ambientais . 

O trabalho é desenvolvido na  EM Joaquim Manoel de Macedo em duas 

turmas selecionadas pela direção da escola a saber: TURMAS 1601 E 

1602.A ação também beneficia os alunos do Cras Do Dô da Portela 

parceiro do Ponto .  

No dia 19 de setembro foram  realizadas duas  atividade sendo uma  

com o objetivo de coletar água para avaliação da qualidade e outra 

de um circuito foi para conhecer as arvores nativas frutíferas de 

Paquetá. 

Participaram os seguintes alunos da UNIRIO :Rodrigo Monteiro, Jéssica 

Nobre, William Morais, Clarissa Naveira, Iracema Prestes Brandão. 

 

 

  

 

 

 

 PONTO COM LETRA  

No dia 5/10 o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá e 

a BEM de Paquetá foram a Escola Municipal Joaquim Manoel 

de Macedo para realizar uma Oficina de confecção de livro 

coletivo. Participaram pelo Ponto as professoras Myrian Cristovão e 

Angineli Moura. 
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FESTA DAS CRIANÇAS  

 A tradicional Festa do Dia das Crianças realizada pelo Paquetá Iate 

Clube no dia 11 de outubro foi um sucesso !!!!  

Participaram  alunos e professores da EM Joaquim Manoel de Macedo 

e Preventorio . 

 O Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá participou com 

atividades lúdicas e estiveram presentes Ana Casado Myrian Cristovão 

Jorge Ventura presidente da APPERJ Angineli Moura do Cras Do Dô da 

Portela .Tiffany Freitas jovem fotografado Ponto registrou o evento e 

Felipe do ilha de Paquetá PQT -Ponto de Mídia Livre deixou os 

equipamentos a postos para o registro em vídeo.Estiveram animando a 

festa pelo PIC a palhacinha Rafaela Barreto e Carol Rocha com oficina 

de pintura corporal. 
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BREVE HISTORICO DA ILHA AUDIOVISUAL 

 

 

A Fotografia é uma atividade que existe desde 2005 no projeto do Ponto 

de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, pois era desenvolvida de 

forma voluntária durante anos pelo morador Júlio Cesar da Silva mais 

conhecido como Sorriso, que esteve à frente do curso durante duas 

etapas do Convênio com o MINC. Ao se mudar de Paquetá passou a 

tarefa para Cecília Fonseca, também moradora da ilha, que atua até a 

data atual. 

Durante muitos anos as aulas práticas eram realizadas registrando 

imagens de Paquetá, o que resultou em um enorme acervo que poderá 

no futuro fazer parte de um museu virtual. A partir do edital para Pontos 

de Cultura da Rede Carioca realizado, pela  SMCRJ, foi proposto  que 

houvesse a cobertura do entorno da  Baía de Guanabara e essa 

atividade, custeada pela Ong, foi realizada tendo como fruto cartões 

postais, vídeo e uma exposição com imagens lindas que englobam  

bairros como Centro da Cidade, Glória, Flamengo, Urca, Ilha do 

Governador e Itaoca em São Gonçalo. 

 

Como os cartões tinham imagens de diversos bairros a quantidade de 

cartões de Paquetá foi menor então na etapa 3 optou-se por fazer os 

cartões apenas com imagens de Paquetá. 

 

No início da etapa 3 foi feita reunião com os monitores sendo que parte 

já havia feito o curso e os fotógrafos mais velhos demandaram que seria 

importante terem uma experiência mais profissional que os treinasse e 

divulgasse mais o futuro trabalho de prestação de serviços de cada um. 

Como uma das bases do Ponto é a de atender a demanda da 

comunidade achamos adequada a proposta e sugerimos que devido a  

quantidade de eventos na ilha ter sido ampliada, que seria importante 

terem a  oportunidade de registrar esses eventos que serviriam também 

como  forma de divulga-los como profissionais. 

 

Para que fosse possível essa ação foi preciso modificar o programa de 

aula incluindo temas sobre como ser um fotógrafo profissional, como 

fotografar eventos, o mercado de trabalho do fotógrafo, quanto cobrar 

pelo trabalho fotográfico entre outros. Utilizamos como base para as 

aulas teóricas o site https://fotografiadicas.com.br/tipos-de-

fotografia/. 

 

 

Como prática foram realizados registros dos seguintes eventos: 

 

Festival Guanabara, Fórum Paquetá, FLIPA, Festa Julina na EM 

Joaquim Manoel de Macedo, Ensaio da peça “A Moreninha” na 

escola, Apresentação da peça no Teatro Carlos Gomes, Carnaval, 

Apresentação na CESGRANRIO, Centro Cultural José Bonifácio, 

Corrida Paquetá VIP (diversas), Festa do Dia das Crianças no Iate 

Clube de Paquetá, Evento FLAMATEC. 

A partir da Ilha audiovisual e do tipo de trabalho que foi realizado  na 

etapa 3 com cobertura de quase todos os eventos feitos em Paquetá 

ampliamos o acervo e com isso temos diversas exposições que 

poderão ser levadas para os eventos regulares com por exemplo: em 

2018 fotografamos a Festa Julina na Escola Municipal Joaquim 

Manoel de Macedo e recentemente imprimimos mais de cem fotos 

das crianças e fizemos uma exposição doando as imagens para que 

a escola repassasse para os alunos e responsáveis. Durante o evento 

FLAMATEC – Festival de Letras, Artes, Meio ambiente e Tecnologia 

realizado pelo Ponto de Cultura em fins de abril e início de maio, 

fizemos a exposição com as fotos tiradas do Natal da Cocheira,  o 

que provocou muitos sorrisos nas crianças  e todas as fotos foram  

doadas para elas. 

As exposições não são orçadas no projeto mas não tem custo 

elevado e sempre ajudam a divulgar o projeto sendo item importante 

em momentos de falta de recursos. 

 

Após a reunião com os fotógrafos já qualificados com o curso básico 

e monitores nesta etapa organizamos aulas sobre os novos temas 

incluídos no programa e práticas de fotografar em eventos. 

 

Antes de iniciarmos a etapa 3 tivemos reunião com a direção da EM 

Joaquim Manoel de Macedo e ficou acordado que atenderíamos 

uma turma da escola que já havia feito uma matéria eletiva ligada a 

confecção de jornal e para isso contamos com a participação 

voluntária do fotografo jornalístico Antônio Franco que atuou com 

Cecilia Fonseca durante as aulas. 

https://fotografiadicas.com.br/tipos-de-fotografia/
https://fotografiadicas.com.br/tipos-de-fotografia/
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Também foram feitas aulas de fotografia para alunos do CRAS Dodô da 

Portela com saídas externas, algumas imagens selecionadas para os 

postais foram tiradas por esses alunos, que chamamos de fotógrafos 

mirins. 

 

Para instrumentar melhor os alunos em relação a vídeo contamos com a 

participação de um curso realizado pelo Marcelo Paes de Carvalho 

voltado para o tema. Dessas oficinas resultou material para edição de um 

vídeo que será feito após a prestação de contas devido a falta de tempo 

entre as agendas do Marcelo e do Ponto para finalização imediata, pois 

a partir de fins de abril realizamos um evento que foi até fins de maio 

tomando muito tempo e somado a isso a agenda do Marcelo é repleta 

de viagens o que tornou um pouco mais complicado a finalização no 

momento. 

 

Na etapa 3 houve grande interação entre a Ilha audiovisual, digital e 

difusiva. 

A ilha digital através do seu coordenador José Felipe dos Santos Lima 

ampliou a ação do registro fotográfico de eventos, somando a ele a 

cobertura ao vivo da abertura de eventos na Ilha, o que gerou uma 

demanda, até hoje, permanente em todos os eventos da Ilha resultando 

em material de divulgação que além de ser disponibilizado no momento 

do evento fica disponível publicamente no facebook: Ilhade 

paquetá.PQT, o nosso Ponto de Mídia Livre chancelado e premiado em 

2015 pelo edital do MINC. 

Além das exposições, divulgamos o trabalho com os informativos do 

Ponto publicados (desde 2008) nos sites: 

 www. pontodeculturapaquetá.com.br e www.nossopapel.org.br . 

No facebook administramos e publicamos nos seguintes sites: Ilha de 

paquetá PQT, Claudia Luna – Ong o Nosso Papel - Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em Paquetá - Jovens Fotógrafos e Rede Carioca de 

Pontos de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CURSO DE FOTOGRAFIA 

 

 

Apresentação  

 

Objetivo : proporcionar aos alunos informaçõessobre o curso, 

apresentando conceitos da fotografia fundamentais para quem quer 

fazer do ato de fotografar uma profissão. Profissão essa que exigirá do 

aluno, durante todo o seu percurso, dedicação, aprendizado e 

pesquisa.  

 

 

Cronograma aula de fotografia 

Módulo A: Fundamentos da Fotografia 

Módulo B: Iluminação de Estúdio e Práticas de Fotografia Social 

Módulo C: Edição, Criação de Portfólio, Montagem de Exposição 

Fotográfica. 

Módulo D: Como fotografar eventos,  

Módulo A: Fundamentos da Fotografia 

Módulo básico, que propõe ao aluno ter o primeiro contato com os 

principais conceitos da fotografia e começar a dominar o 

equipamento fotográfico. Aulas teóricas e práticas. Internas e 

externas.  

Tipos de câmeras e princípios de exposição  

Diafragma - abertura e efeitos 

Obturador – velocidade e efeito     

Profundidade de Campo 

ISO e Fotometria 

Objetivas – características, efeitos e foco 

Balanço de branco 

Fator de corte, megapixels e ruídos, e formatos de arquivos RAW e 

JPEG 

Composição, Criação e formatação de projetos autorais 

 

Módulo B: Iluminação de estúdio e Práticas de Fotografia Social 

Módulo intermediário, voltado para práticas em estúdio e na 

fotografia social. Capacitando o aluno para   registros de eventos.   

 Em estúdio: 

Características da luz, intensidade e fotometria  

Prática com flash meter e radio flash 

http://www.nosso/
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Direção e natureza da luz, suavidade e dureza 

Luz principal, de compensação (preenchimento) e de efeito 

Luz rebatida e difusa 

Uso criativo de flashes e tripés 

Uso de acessórios como panelas refletoras, Snoots e colmeias 

Uso do Softbox/Hazzy, sombrinhas (branca, difusoras e prateadas) e do 

rebatedor 

Uso do flash dedicado  

Módulo C: Edição, criação de Postais e montagem de exposição 

fotográfica 

Módulo final, uso básico do lightroom na edição.  

Oficina de edição, principais ferramentas e ajuntes básicos no lightroom. 

Seleção e montagem de Postais e exposições. 
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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.  

·  

  

 

 

·  
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. 

 

 

 

https://www.rumifukumoto.com/ieji-the-way-home?fbclid=IwAR16o2W6BU4c9ENG8jQEUwoFPigEqh3EbcPagbKtUpFg-TD2zIub6w_JXnY
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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. 

 

 
 

  

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. 

    

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 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 
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sempre fizeram parte do Ponto em formato de Festival dando 

maior visibilidade as ações. 

CORRIDA PAQUETÁ VIP SOLIDÁRIA 

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. 

 

 

 

 

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. 
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OUTRAS ATIVIDADES: 
 

-Exposição   fotográfica “ Ilha de Paquetá no Google Street View- 

Mapeamento.” 

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. 

 

-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 
 

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. 

 

  

 

 

  
 

    

 

 

 
 

 

 

  

 

    

CRAS DODÔ DA PORTELA 
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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 

 
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.    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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 
 

 
 

Em 29/4 foi realizada mais uma oficina de prática de 

entrevistas para produção de vídeo com o ponteiro Marcelo 

Paes de Carvalho da Filminn Brasil. 
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 INTERCÂMBIO ENTRE PONTOS 

Ponto de Cultura Museu da Maré 

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 

 

 

 

 

 

 Ponto de Cultura ECOM 

 

 

 

Ponto de Cultura Lata Doida 

  

 

http://www.pontodeculturapqueta.com.br/
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PONTO DE CULTURA 

“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ”  

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. 

 

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 
 

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. 

 

 
 

 

PAQUETÁ IATE CLUBE - PIC 
 

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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CRAS DODÔ DA PORTELA E HOSPITAL UISMAV 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL UISMAV 
Oficina de Inglês para os motoristas dos carrinhos elétricos. 

 

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. Participam as alunas :  

Mayara Faustino de Sá, Viviane Almeida de Andrade Lino e 

Julia Morais Fernanda Silva. 
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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. 

 

 
 

 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR MUNICIPAL DE PAQUETÁ 

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. 
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COCHEIRA 

 
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 

 

 

 

Oficina de artes 

 

 

Performance do Jeff Jackson 
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Participação do WG Wanderson Gerêmias e seu projeto 

Cultura na Cesta 

 

 

Cultura Indígena com Papiõn Cris Santos 

 

 

 

Contação de histórias com o livro Aula de Palavrão de 

Cilene de Oliveira 

 

Samba com Angélica Ventura e musicos Carlos 

Veras,fausto Maniçoba e Gabriel 

 
  

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. 
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CRAS DODÔ DA PORTELA 

 
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 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 
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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 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 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 !!! 
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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. 

 

 

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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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 

Em maio foram realizadas diversas atividades externas pela Ilha 

Audiovisual além das coberturas do evento FLAMATEC, seleção 

de imagens e edição de postais. 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTERCÂMBIO ENTRE PONTOS 
 

Ponto de Cultura Agito Cultural 
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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. 

 

 
 

 

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. 
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ILHA DIGITAL 

A Ilha digital além de qualificar alunos em informática básica, e 

aberta para utilização da internet por parte dos alunos do Ponto. 

  

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. 

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.  
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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 

seleção final.Já estamos programando uma exposição com 

Postais e Poesia para a Festa de São Roque em agosto. 
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Ilha de Brocoió 

 

Pedra dos Namorados 

 

Igreja de São Roque 

 

Praia do Lameirão 

 

 

Ponte da saudade 



23 

 

 

 

 

Praia do Lamerão 

 

Centro Cultural José Bonifácio 

 

Por do sol vista do Parque Darke 
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Barca Itapuca 

 

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

 

Praia da Guarda 

 

Baobá (Maria Gorda) 

 

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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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 

que eles tem para oferecer a sociedade em formato de serviços e 

produtos. 

Ponto de cultura ZUNGU 

 

Ponto de Cultura Acervo Cultural Circo Voador  
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Ponto de Cultura Divinas Oficinas 

Casa do Maranhão 

  

 

PONTO DE CULTURA 

“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. 

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 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 
 

 

EVENTO FORUM PAQUETÁ 

 

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. 
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ILHA AUDIOVISUAL 

 
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

https://www.facebook.com/media/set/upload/a.10218455116841013/
https://www.facebook.com/media/set/upload/a.10218455116841013/
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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. 

 

  

 

 

 

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 
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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 

 

 

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 . 
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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. 

 

 

 

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 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/upload/a.10218808669759615/
https://www.facebook.com/media/set/upload/a.10218808669759615/
https://www.facebook.com/media/set/upload/a.10218808669759615/
https://www.facebook.com/media/set/upload/a.10218808669759615/
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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!!! 

 

Em 2019 visitamos Pontos de Cultura da Rede Carioca e 

abrimos espaço em nosso site 

www.pontodeculturapaqueta.com.br   

para cada Ponto pesquisado 

 .... Vale a pena conferir e se necessário corrigir as 

informações.  

 

No Facebook administramos as paginas: 

Ilha de paquetá PQT, Ong o Nosso Papel, Ponto de Cultura 

Fazendo a Diferença em Paquetá, Jovens fotógrafos, e 

postamos e acompanhamos na  página Cultura Viva-  fórum 

de pontos de cultura do estado do Rio. 

 

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.  

 

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. 

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. 
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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 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 

 

 

 

NITEROI 

 
 

 

 

 
Recreio 

ccc 
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MANGARATIBA 

 
 

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. 

 

 
 

 

MULTIRIO E UNIRIO – PODCAST OUVI FALAR 
 

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 



38 

 

Fazendo a Diferença em Paquetá e as ações realizadas 

relacionadas a educação ambiental. 

 

A gravação foi agendada para o início de março. 

 

 

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 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). 
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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 

 

 

June 18 at 6:06 PM  ·  

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 

 

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! 
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https://www.facebook.com/groups/paqueta/?post_id=3139205542813341
https://www.facebook.com/groups/paqueta/?post_id=3139205542813341
https://www.facebook.com/MultiRio/posts/3263067663713434?__cft__%5b0%5d=AZV6VugFbYTozX7v02aFY0FBPW4ZBLFNYB6NxcKMqsf5uLbKYoPQTttFWlQWzD-aUw0Yx9fMj9fw3sQnXe5JGFvn0n9xzYgBZNvMZ4QHjMlBlcMVP2xj1z8LoWB1477oVZvoGw7M5ZgRVD3t3ZJqtw9WdJWCNx_ik-cg7KK3zH3m4GxstVbZ8L8Gzg9gv9rMLbsWsqmSVF5gKchbe5TmSoZLwmc6YbBdVQSQSUZz-OLD3g&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fybqr2ugg%3Ffbclid%3DIwAR1hTjZOmFhjLdOIaE0JumHO3k_v_9YPUUghQWfu4onxHhR46GuK7AvAfkM&h=AT3rkleJLTOQXsoge8ByoV--Wv7mtOJSF0_98Rbbmo8NYGzI33fVMTUT7bGQO9i0j1-p_hkJ0ZL8wTClbI8anrqqsnxU3MSfPX235ES_8T8nWxTTYw_tluelcJq1wmf5&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3JTEbWAPnYNsVhn03QvE8airZyJBk8fAt_k0FFINE31l543x_jRmLKb5mIG4JWda1XmIztJdZr04uTtm_zU2dNlDwcM4lTqL6P0QJW0X2JopL_FytYwPHQnI161aXt3sW7VNxiEqD4j3DMw_ta58-ZG2mRX6teluMGnmau9aQby8T0mXxtpzvsf2MiPpk
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No dia 1 de julho aconteceu a LIVE da Dra Carolina 

Luna sobre o projeto Andorinhas do BEM! 

 

 

PONTO DE CULTURA 
“FAZENDO A DIFERENÇA EM  PAQUETÁ” 

INFORMATIVO-JULHO DE 2020 A MAIO DE 2021 

FLAMATEC  I e II 

O Festival FLAMATEC I foi realizado como evento comemorativo do 

aniversário do Ponto e conclusão do Convenio com a SMCRJ. 

Para o FLAMATEC I contamos com a participação de muitos 

professores do Ponto e poucos convidados. O evento foi presencial 

sendo realizado em diferentes espaços da Ilha como CRAS Dodô 

da Portela, Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá Joaquim 

Manoel de Macedo (sede do Ponto) para alunos da EM Joaquim 

Manoel de Macedo, Comunidade da Cocheira. Reuniu também 

as crianças da Colônia de Pescadores e atividades de inglês 

feita pela Ong Iko Poran para os motoristas das charretes 

elétricas. 

Para o FLAMATEC II, além de convidarmos os professores que 

participam e participaram do Ponto, ampliamos o evento com 

a participação de muitos convidados incluindo novos escritores 

e artistas em geral. 

 

 CONVIDADOS 

A equipe principal do projeto realizou reuniões virtuais para a 

seleção da programação, distribuição de tarefas, dinâmica de 

funcionamento entre o recebimento do material até a sua 

publicação. Foi feito um formulário Google por onde os 

convidados foram orientados a encaminhar as suas propostas 

e os mini vídeos.  

Para o contato com os participantes, foram feitos convites 

através de telefonemas, mensagens pelo WhatsApp e e-mails. 

Cada coordenador de área, ficou responsável pelos convites 

de sua ilha e caso houvessem dificuldade de contatar alguém, 

essas pessoas eram repassadas a coordenadora técnica e a 

produtora para que fossem agilizados. 

Os convites foram feitos inicialmente para professores e 

parceiros do Ponto como por exemplo a APPERJ – Associação 

de Poetas no Estado do Rio de Janeiro, parceira do Ponto com 

Letra. Posteriormente foram convidadas pessoas que já haviam 

participado do FLAMATEC I como por exemplo Wanderson 

Geremias e Bernardo Arraes. 

https://www.facebook.com/MultiRio/photos/a.1270282276325326/3265775420109325/?__cft__%5b0%5d=AZUq0CS0Xf73yUtN__dG9xxGi3WslVHXuiWEJHadRsWmIm4FJXQ_0bkd-a16ysqJkMKOl5U7EsNHXhtY2M2Xx5RRdgZIGDEZrzG7qR7tTqZGZmAi0FbRORNhy7xRmit2p7qWN0DEML70GDfLd200P1pEY_945wEnRY9TkBNkHeznSA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/MultiRio/photos/a.1270282276325326/3265775420109325/?__cft__%5b0%5d=AZUq0CS0Xf73yUtN__dG9xxGi3WslVHXuiWEJHadRsWmIm4FJXQ_0bkd-a16ysqJkMKOl5U7EsNHXhtY2M2Xx5RRdgZIGDEZrzG7qR7tTqZGZmAi0FbRORNhy7xRmit2p7qWN0DEML70GDfLd200P1pEY_945wEnRY9TkBNkHeznSA&__tn__=EH-R
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É importante sinalizar que no início da Pandemia, foi estabelecida 

uma parceria com a Biblioteca Escolar Municipal de Paquetá 

Joaquim Manoel de Macedo, para participação em um canal no 

Instagram que reunia as Bibliotecas escolares Municipais do Rio de 

Janeiro e essa atividade já estava acontecendo de forma 

voluntária por escritores e contadores de histórias como parte da 

atividade Ponto com Letra realizada desde 2009 pelo projeto. 

Optou-se por inserir esse material no blog como forma de 

agradecimento aos voluntários que passaram a fazer parte do 

FLAMATEC II como colaboradores e receberam uma aba 

especifica no blog. 

Além dos participantes citados acima convidamos para a 

FLAMATEC II alguns novos escritores ligados a APPERJ e outras 

academias e projetos literários, como Angela Carrocino do Grupo 

Poesia Simplesmente, Luna Magalhães do sarau Versos e Vozes, 

Tanussi Cardoso que foi presidente do SEERJ – Sindicato dos 

Escritores do Estado do Rio de janeiro entre outros. 

Na área de ECO ARTE também contamos com a participação de 

dois novos integrantes que contribuíram com o seu trabalho 

voltado para esse tema, a exemplo de Sergio Cesar conhecido 

com o “Gigante do Papelão” e Giselda Fernandes da Companhia 

de dança OS Dois. 

Contamos também com voluntários internacionais que foram 

contatados diretamente pela coordenação técnica, como por 

exemplo Gilberto Conti Padão que reside em Praga, com o 

trabalho de criação tridimensional de máscaras e animais em 

papelão, Ítalo Rovere que está residindo temporariamente em 

Siliguri na Índia com a confecção de mini-livros feitos a mão e 

poesia. 

ENVIO E RECEBIMENTO DO MATERIAL 

Conforme citado acima foi elaborado um formulário no google 

e solicitado que a proposta e o vídeo fossem enviados através 

dele. Por esse formulário os participantes deveriam enviar as 

seguintes informações: Mini currículo atualizado, cópia do RG 

ou outro documento com foto, endereço completo, número 

do PIS ou PASEP, número do CPF, informar banco, agencia e 

conta bancaria para recebimento, descrição da proposta, 2 

vídeos de 4 a 6min cada, 2 fotos, endereço de e-mail e 

autorização de direito de uso de imagem dos materiais 

enviados. A maioria dos participantes conseguiu utilizar o 

formulário e para os que tiveram dificuldades de envio, por 

problemas técnicos ou inabilidade com o sistema, contamos 

com a participação da ilha digital como facilitador no envio 

desse material. 

Cada Mini vídeo recebido foi reeditado para criação e 

colocação de capas personalizas, utilizadas na inserção dos 

vídeos no canal da Ong O Nosso Papel no Youtube. 

O link dos vídeos foi repassado para o blog e somente após a 

publicação seu acesso era liberado no canal do Youtube. Esse 

processo, proposital, de manter o vídeo “escondido”, se deu 

para priorizar a publicação através do blog e não do Youtube. 

Os vídeos foram feitos dentro das possibilidades, recursos e 

dificuldades de cada pessoa levando em consideração o 

momento da Pandemia. Muitas nunca tinham feito vídeos e 

para ajudar foi montado um manual e repassado a todos 

participantes. 

Cada vídeo recebido passou por uma avaliação tipo cadastro 

com dados como duração, qualidade, enquadramento, 

número de vídeos por pessoa. Alguns tiveram que ser 

reeditados e agrupados e outros com duração maior se 

transformaram em dois. 
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MULTIPLICANDO AS ATIVIDADES 

A equipe do projeto ao entrar em contato com os convidados 

explicou que a proposta se constituía no envio de um mini vídeo 

de até 5 minutos por pessoa, mas que havia espaço para 

apresentação de dois ou mais. A maioria dos convidados 

considerou ótima a ideia pois estariam divulgando ainda mais seus 

trabalhos e foi assim que ao invés de 20 mini vídeos conseguimos 

chegar a publicação de mais de 90 mini vídeos distribuídos em 

uma média de 2 trabalhos por dia durante 57 dias. 

As publicações foram iniciadas no dia 07/02/2021 e terminaram no 

dia 04/04/202. 

Cabe ressaltar que alguns participantes, por tratarem de assuntos 

mais extensos, tiveram os seus vídeos divididos em partes, 

fragmentados, de forma que apresentássemos todo o conteúdo 

sem ser “cansativo” para o público alvo, realizando assim, 

apresentações mais dinâmicas.  

PARTICIPANTES: 

 

FLAMATEC II -EQUIPE PRINCIPAL 

Claudia Luna 

Myrian Cristovão 

Ana Claudia Casado 

Wanderson Torres 

Jose Felipe dos Santos Lima 

Jorge Ventura 

Val Mello 

 

FLAMATEC II - ARTESANATO – ARTES- ECOARTE 

Eliana Nascimento 

Carina Rodrigues 

Sandra Cotrim 

Vanessa Cotrim 

Alfredo Borret 

Sergio Cezar 

Angineli Moura 

Elias Antoine 

 

FLAMATEC II -PONTO COM LETRA 

Jorge Ventura 

Sergio Gerônimo Delgado 

Mozart Carvalho 

Angela Maria Carrocino 

Gracy Klem 

Luciana Tenorio 

Bernardo Arraes 

Luna Magalhães 

Val Mello 

Cilene Oliveira 

Wanderson Geremias 

Cristiane Papion 

Angelica Ventura 

Dilma Oliveira 

André Oliveira 

Gustavo Gigio 

Pedro Ventura 

Santiago Galassi (O Sombra) 

Tanussi Cardoso (Apresentou sua poesia, também, na ilha 

audiovisual e no Ponto com Saúde) 

 

FLAMATEC II -PONTO COM MEIO AMBIENTE 

Natascha Krespky 

Clarisse Naveira 

Fernanda Silva 

Rodrigo Monteiro 

FLAMATEC II -PONTO COM SAUDE  

Terezinha Belmonte 

Carolina Luna 

Gabriela Dias 
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Leticia Mello 

Flavio Dana 

Cristiana Braga 

 

FLAMATEC II -COLABORADORES E DIVULGAÇÃO AMIGA 

Maria do Carmo Bomfim 

Claudia Carlet 

Celi Luz 

Renata Guilhermino 

Ruth Leite 

Andreia Prestes 

Ligia Feijó 

Ítalo Rovere 

Dr.Rafael Galvis 

Gil Conti 

Flor Jacq 

Hildete Peixoto 

Rosangela Fernandes 

Mafalda Muzzine 

Giselda Fernandes 

Tchelo de Barros 

 

FLAMATEC II -PONTO COM AUDIOVISUAL  

Betina Fonseca 

João Victor Gomes Gois 

João Pedro Ramos Rodrigues 

Sarah Mittaragis 

Lara Galante 

Helena Gerard 

Marcelo Paes de Carvalho 

FLAMATEC I 

Lúcia Mattos 

Ana Paula Soeiro 

Jorge Cosendey 

BLOG 

No FLAMATEC I, contamos com a participação para criação do 

logotipo do evento de uma artista plástica japonesa, Rumi 

Fukumoto -https://www.rumifukumoto.com/ieji-theway - 

home# que atuava como voluntária, na época, através da 

parceria entre a Ong O Nosso Papel e a IKO PORAN. 

Mantivemos esse mesmo logotipo que utilizava tons de azul, 

como forma de gratidão. 

Para o   layout de apresentação do blog, foi escolhida então a 

cor azul escuro como base de fundo, dando riqueza e 

serenidade, relaxamento, confiabilidade e, ao mesmo tempo, 

o requinte com o logotipo do mapa da ilha de Paquetá, onde 

é sediado o evento, quando no campo presencial. Usamos o 

template Docile, que ajudou a imprimir a identidade que 

estava no projeto, ou seja, que o internauta tivesse uma 

visão privilegiada da apresentação do dia, como se a cada 

post, fosse a matéria de capa principal de uma revista, 

evidenciando a publicação e a personalidade da vez. Tudo 

foi feito de forma especial, em que cada dia ficasse em 

mostra até duas apresentações, como se fosse um palco, 

feito dento do espaço da página inicial e com todos os 

vídeos, já trabalhados, editados e disponíveis na plataforma 

do Youtube.  

Esse conteúdo diverso foi dividido em ilhas de acordo com 

desenho do projeto do Ponto de Cultura Fazendo a 

Diferença em Paquetá.  

A programação a ser divulgada foi organizada de modo que 

os vídeos apesar de diferentes tivessem alguma harmonia ao 

serem postados como por exemplo no Ponto com Letra 

postamos inicialmente um mini vídeo com uma poesia 

“chamada”, enviada por Sergio Gerônimo Delgado, poesia 

sobre Paquetá, Lendas de Paquetá e posteriormente contação 

de histórias. Em relação aos vídeos relacionados a arte, 

artesanato e ecoarte trabalhamos com os diversos materiais 
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reutilizáveis como o papelão, o papel, o Pet, o tecido e a estampa 

e as embalagens de café. Além dos Flyers, fizemos um vídeo 

chamada de abertura com a fotografia de todos os participantes. 

No Ponto com meio ambiente apresentamos mini vídeos com 

temáticas dos 3 Rs, consumo consciente, compostagem e 

inserimos duas entrevistas com representantes da UNIRIO 

Laboratório de Micro Biologia das Aguas que falam sobre o 

trabalho realizado, em parceria com o Ponto, com os alunos de 

Paquetá da EM Joaquim Manoel de Macedo e do CRAS Dodô da 

Portela. 

A ilha difusiva foi uma das que mais agregou atividades e   ficou 

dividida da seguinte forma: 

Ponto com Letra – Mini vídeos relacionados a literatura. 

Ponto com Eco arte e artesanato- apresentações de mini vídeos 

com oficinas relacionadas a artesanato e meio ambiente. 

Ponto com meio ambiente – apresentação de mini vídeos com a 

equipe da UNIRIO laboratório de micro biologia das águas da 

UNIRIO parceira do Ponto de Cultura. 

Ponto com Saúde – mini vídeos elaborados pela equipe do 

Programa Inter-consulta da UNIRIO Medicina coordenado pela 

Dra. Terezinha Belmonte. 

Ponto com Música – mini vídeos com aulas e mostra de atividades 

realizadas no Ponto por Gracy Moreno, André Oliveira, Dilma 

Oliveira e Angélica Ventura. 

Ponto com Culturas – com mini vídeos sobre cultura afro, cultura 

cigana. 

Colaboradores – optamos por colocar nessa aba todos aqueles 

que já haviam participado como voluntários no projeto realizado 

em parceria com a BEM de Paquetá no início da Pandemia e 

inserimos os voluntários internacionais. 

Divulgação Amiga - abrimos essa aba a pedido de 

participantes que gostariam de divulgar seus trabalhos com 

material pré existente e que não necessariamente tinha o seu 

contexto ligado as ilhas do Ponto de Cultura. 

Para o Ponto com Marketing foi aberta uma área de clipping, 

onde foram inseridas matérias que divulgaram o projeto. 

Na ilha digital foram realizadas duas lives transmitidas ao 

vivo, referentes a programas de tecnologia e informação, e 

na ilha audiovisual foi colocada a live de abertura e vídeos 

produzidos contando com a presença de alunos do Ponto. 

A seleção das atividades e sua apresentação seguiram um 

roteiro onde cada ilha foi beneficiada com o vídeo 

relacionado a sua temática. 

Todas essas ilhas foram colocadas no topo do site com suas 

subdivisões, como fácil acesso de busca, além de possuir o 

campo com a palavra chave de interesse, o que é comum 

nos blogs. 

No rodapé de cada postagem, os links e conexões de 

engajamentos podem ser feitos para outros meios de mídias 

sociais, ou seja, pode ser compartilhado em mensagens de 

Whatsapp, Facebook, Twitter, e-mail e outras mensagens 

públicas ou privadas. 

Produzir o blog do FLAMATEC II, foi realizar um trabalho de 

integração com a equipe de coordenação de todas as 

ilhas com a  missão de levar conhecimento a muitos. Todas 

as etapas desde a edição de cada vídeo, construção das 

capas, colocação no youtube para passagem posterior ao 
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Blog, à configuração de blog, descrição de cada módulo, 

seleção da sequência que deveriam ser feitos os uploads, 

sequência de nomes, até a divulgação propriamente dita só 

se tornou possível graças a essa união.  

Foi organizada uma dinâmica para a publicação do material. 

Diariamente o material era disponibilizado por Val Mello e passado 

pelo WhatsApp da coordenadora técnica e a partir daí colocado 

no facebook e a partir daí divulgado. 

Cronograma Publicações FLAMATEC 2021 

Dia 01 (07/02)  

LIVE Nossa História - Cecilia Fonseca, Claudia Luna, Ana Claudia 

Casado, Myrian Cristóvao, José Felipe dos Santos Lima, Flor Jacq, 

Betina Fonseca, Sarah Mittaragis, Helena Gerard, João Victor, 

João Pedro, Hildete Peixoto e Rosangela Fernandes. 

Tanussi Cardoso – Fotografia 

Dia 02 (08/02) 

Jorge Ventura - Poesia 

Val Mello - Poesia 

Dia 03 (09/02) 

Sergio Gerônimo – Poesia-  

Angela Maria Carrocino – Poesia-Paquetá 

Dia 04 (10/02) 

Wanderson Geremias - Poesia 

Luna Magalhaes - Oficina de Poesia  

Dia 05 (11/02) 

Jorge Ventura - Lenda Paquetá 

Gracy Moreno - Lenda Paquetá 

Dia 06 (12/02) 

Val Mello - Lenda Paquetá 

Gracy Moreno - Lenda Paquetá 

Dia 07 (13/02) 

Luna Magalhães - Contaçao de Historia 

Cilene Oliveira - Contaçao de Historia 

Dia 08 (14/02) 

Colaboradores ("Republicações") 

Celi Luz- Poesia 

Claudia Carlet- Contação de História 

Renata Guilhermino – Contação de Historia 

Andreia Prestes- apresentação do novo livro. 

Maria do Carmo Bomfim - Poesia. 

Dia 08 (14/02) 

Angineli Moura - Máscara de Papelão 

Gracy Klem - "Carnaval" 

Dia 09 (15/02) 

Mozart Carvalho - Fábulas 

Bernardo Arraes - A Aposta 

Dia 10 (16/02) 

Luciana Tenório – Dica de Leitura, “A Arca de Noé” 

Wanderson Geremias – Cultura na Cesta - Vídeo n°2 

Colaboradores: Claudia Carlet; Ligia Feijó; Maria do Carmo 

Bomfim; Jorge Ventura; Renata Guilhermino; Ruth Leite; 

Andreia Prestes, Celi Luz e Italo Rovere 

Dia 11 (17/02) 

O Sombra - Sonho de Quarentena 

O Sombra - O Entomologista 

Dia 12 (18/02) 

Gustavo Gigio-Formas e Grafismos 

Dia 13 (19/02) 

Pedro Ventura - Tecnica de Stencil 1 e 2 

Cronograma publicações BLOG FLAMATEC_3°Semana 

Dia 14 (20/02)  

Sergio Cezar -Como criar estampas com material reciclados 

Dia 15 (21/02) 

Alfredo Borret -Vídeo 1 e 2 – Oficina com eco tampa. 

Dia 16 (22/02) 

Elias Antoine- oficina com reutilização de capsulas de café. 

Vídeo 1 e 2 

Dia 17 (23/02) 

Sandra Contrim – oficina com reutilização de PET. Vídeo 1 e 2 

Dia 18 (24/02) 
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Vanessa Contrim – Oficina com reutilização de Pet e palitos de 

madeira. 

Vídeo 1 e 2 

Dia 19 (25/02) 

Eliana e Carina – Oficina de Reciclagem de Papel. 

Eliana do Nascimento- Oficina de Reciclagem de Papel. 

Carina Rodrigues- Oficina de Reciclagem de Papel. 

Dia 20 (26/02) 

Gil Conti – Oficina de papelão para criação de animais 

tridimensionais. 

Vídeo Pássaros e Vídeo Bonecos de Papelão. Obs.: Os do Gil 

serão armazenados na Aba Colaboradores 

Dia 21 (27/02) 

Angineli de Moura -Origami - Jogo da Sorte 

Cronograma publicações BLOG FLAMATEC_4°Semana 

Dia 22 (28/02) 

Obs.: Início dos vídeos de Meio Ambiente e Ciência. 

Natascha Krespy- Entrevista. 

Rodrigo Monteiro- Entrevista. 

Dia 23 (01/03) 

Clarissa Naveira - Os 3Rs 

Fernanda Silva - Consumo Consciente 

Dia 24 (02/03) 

Fernanda Silva - O Plástico Invisível 

Clarissa Naveira - Compostagem 

Dia 25 (03/03) 

PodCast "Ouvir Falar" – Programa Gravado pela Multirio com 

Natasha Krepsky, Claudia Luna  

Giselda Fernandes - Espetáculo Sobre Cisnes 

Dia 26 (04/03) 

Obs.: Início dos vídeos de Ponto com Saúde. 

Chamada p/ Dialogo sobre Esperança 

Esperança em Saúde na Sociedade pós-moderna 

Dia 27 (05/03) 

Flavio Dana – Contação de História do livro: O Vírus Marvados  

Andorinhas do Bem- Projeto criado na Pandemia com 

confecção e distribuição de EPIS feitos por voluntários. 

Dia 28 (06/03) 

Tanussi Cardoso - Poema Amor 

Poesia - Esperança em Saúde na Sociedade pós-moderna 

Cronograma Publicações BLOG FLAMATEC_5°Semana 

(Alterada) 

Dia 31 (09 e 10/03) 

Obs.: Início dos vídeos do Ponto com Música. 

Gracy Klem -Construção de Instrumentos e Oficina de 

Percussão 

Dia 33 (11/03) 

André Oliveira-Musicologia Africana Parte 1 e 2 

Dia 34 (12/03) 

André Oliveira-Música Indígena Parte 1 e 2. 

Dia 33 (13/03) 

Mario Junior – Paquetá VIP parceria com o Ponto de Cultura. 

Dia 34 (14/03) 

Angélica Ventura canta: Agoniza mas não Morre. 

Dilma Oliveira, canta:  Marinheiro Só - Voz e Cavaquinho. 

Cronograma Publicações BLOG FLAMATEC_6°Semana 

Dia 35 (15/03) 

Dilma Oliveira - Aprenda a fazer Turbantes ou Amarrados 1 e 2 

Angélica Ventura - Ícones da Cultura Negra 

Dia 36 (16/03) 

Mafalda Muzine - Cultura Cigana 

Dia 37 (17/03) 

Bernardo Arraes - Conto da Mitologia Iorubá 

Dia 38 (18/03) 

Cristiane Papion - O Boto Tucuxi 

Cronograma Publicações BLOG FLAMATEC_7°Semana. 

Dia 39 (20/03) 

Obs.: Início dos vídeos da Divulgação Amiga 

O Gigante do Papelão - Sergio Cezar 

Dia 40 (21/03) 

Workshop de Reciclagem. 
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Dia 41 (22/03) 

Cristina Azevedo - Estampas 

Dia 42 (23/03) 

Neura e Uma Máscara para Génova  - Gracy Klem (Moreno) 

Dia 43 (24/03) 

Tchello de Barros – Vídeo Poema. 

Dia 44 (25/03) 

OZintolerantes - Sérgio Gerônimo 

Dia 45 (26/03) 

Mozart carvalho - Alcateia dessacralizada  

Dia 46 (27/03) 

Luiza Borges - 50 Dias em Casa  

Dia 47 (28/03) 

Val Mello e Jorge Ventura - A Violeta 19 Transmutações 

pandêmicas. 

Cronograma Publicações BLOG FLAMATEC_8° e Última Semana 

Dia 48 (01/04) 

Ponto c/ Saúde Completo 

Dia 49 (02/04) 

Obs.: Publicações da Ilha Audiovisual, daqui até o final 

Vídeo Jovens Fotógrafos. 

Dia 50 (03/04) 

Vídeo Curta Professora c/ Alunas 

Dia 51 (04/04) 

Vídeo -FLAMATEC I e II 

Completando os 57 dias de Programação, tivemos as ações 

realizadas aos sábados em parceria com o Programa América No 

Coração da Baixada Radio Tropical AM 830.  

Além da ampla divulgação do FLAMATEC II feita no Programa 

América no Coração da Baixada, toda semana, foi criado no 

Programa o quadro “Histórias de Vida “ e desde então os 

participantes do FLAMATEC II estão sendo convidados para 

participar enviando pelo modo gravação de áudio de até 10 

minutos no WhatsApp a sua história de vida pessoal e profissional.  

Participaram nesse período do programa: Claudia Luna, Gracy 

Klem, Santiago Galassi, Val Mello, Sergio Cezar, Angélica 

Ventura, Luna Magalhães e Tchello de Barros. 

COMUNICAÇÃO 

O material de divulgação foi  inicialmente avaliado pela 

equipe do projeto e posteriormente encaminhado a SECEC 

para avaliação e aprovação. 

O projeto foi amplamente divulgado  através  da publicação 

de chamada com imagens dos participantes,   inserção de 

material no blogue, flyers, confecção de excelentes capas 

para cada video patrocinado. 

Os flyers foram amplamente trabalhados. Produzimos material 

além do que estava programado no Projeto. Produzimos flyers 

para cada ilha e subilha, fazendo uma diferenciação entre elas 

por cores, mais uma vez, dinamizando a comunicação. O azul 

foi destinado a ilha digital, amarelo para a ilha audiovisual e o 

verde para a ilha difusiva. 

A partir da inserção do material no blog,  todas as ações foram 

divulgadas a partir do proprio blog do evento priorizando o 

facebook .As capas foram divulgadas no Instagran de Claudia 

Luna e Val Mello direcionou as postagens para o twiter. 

Cabe ressaltar que o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em 

Paquetá, atua também de forma voluntaria na divulgação da 

rede de Pontos de Cultura RJ. Esse processo intitulado de Ponto 

com Marketing, teve início logo após a aprovação do projeto 

no edital Rede Carioca de Pontos de Cultura da SMCRJ. Na 

época, foi aberto o facebook inicialmente intitulado Rede 

carioca de Pontos de Cultura RJ e afins e posteriormente o 

nome passou a ser Rede Cultura Viva RJ. Além desse facebook 

administramos o Cultura Viva – Fórum dos Pontos de Cultura 
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RJ/ES e devido a esse trabalho de divulgação e em parceria com 

o José Felipe dos Santos Lima idealizador do site Ilha de Paquetá 

PQT e coordenador da Ilha digital do Ponto, fomos contemplados 

com prêmio e chancela no edital do MINC a nível nacional para 

Pontos de Mídia Livre em 2015 sendo o nosso foco prioritário o 

facebook. 

Blogue: https://flamatec.nossopapel.org.br/ 

Parceria com o Iha de paquetá PQT 

https://diariodorio.com/paqueta-abre-cadastro-para-

comerciantes-e-prestadores-de-servicos-divulgarem-seu-negocio/ 

Administramos os Facebooks: 

Claudia  Luna com  1898 amigos 

Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá – Ong O Nosso 

Papel -1100 amigos 

Rede Cultura Viva RJ - 3000 membros 

Cutura Viva - Fórum dos Pontos de Cultura - 2.3 mil membros. 

Ilha de Paquetá PQT- 8143 seguidores 

Paquetá PQT – 4,9 mil membros 

Totalizando disponibilização diária para um mínimo de 

21.741pessoas 

O material foi postado diretamente no facebook da Biblioteca 

Escolar (400 seguidores) Municipal de Paquetá todo o material do 

festival 

Postamos também no modo compartilhamento com uma 

média de 200 pessoas por cada publicação/ dia. 

O material também foi publicado direto na página dos artistas 

do dia. 

Parceria com o Programa América No Coração da Baixada 

Radio Tropical AM 830. 

O festival foi divulgado através de gravação de dez minutos 

feita no WhatsApp por Claudia Luna e enviado para o 

Programa América no Coração da Baixada 

Que acontece todos os sábados na 

https://tropicalam830.com/ 

A partir daí, foi criado no Programa o quadro “Histórias de Vida 

“ e desde então todos os participantes estão sendo convidados 

para participar enviando pelo modo gravação de áudio de 

até 10 minutos no WhatsApp a sua história de vida pessoal e 

profissional.  

Já participaram do programa: 

Gracy Klem, Val Mello, Sandra Cotrim, Angélica Ventura, 

Alfredo Borret, Santiago Galassi, Maria do Carmo Bonfim, Luna 

Magalhãess, Tchello de Barros, Bernardo Arraes, Andreia 

Prestes, Sergio Cezar, Cristiane Papion dos Santos, Giselda 

Fernandes e Celi Luz. 

Com esse material das gravações sobre a história de vida 

pessoal e profissional dos participantes do FLAMATEC II, 

pretendemos fazer um PodCast. 

Foi feito serviço de assessoria de imprensa com Maria Alice 

Nunes, que conseguiu as seguintes matérias: 

https://flamatec.nossopapel.org.br/
https://diariodorio.com/paqueta-abre-cadastro-para-comerciantes-e-prestadores-de-servicos-divulgarem-seu-negocio/
https://diariodorio.com/paqueta-abre-cadastro-para-comerciantes-e-prestadores-de-servicos-divulgarem-seu-negocio/
https://tropicalam830.com/
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https://alexferraz.com.br/2021/02/02/paqueta-entra-no-mundo-

virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-

tecnologia-na-ilha/ 

https://www.sopacultural.com/noticias/paqueta-entra-no-

mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-

ambiental-e-tecnologia-na-ilha/ 

https://bafafa.com.br/arte-e-cultura/evento/arte-cultura-

educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha-de-paqueta 

https://www.informa-rio.com/2021/02/13/paqueta-esta-no-

mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-

ambiental-e-tecnologia-na-ilha/ 

Fizemos patrocínio via facebook de Storys e dos vídeos publicados. 

Esse recurso foi pago com recursos próprios e foi efetuado devido 

a constatação de que grande quantidade de material estava 

sendo postado diariamente pelo projetos relacionados a Lei Aldir 

Blanc, e esse excesso de estímulo estava tornando  difícil  de 

acompanhar.No caso do FLAMATEC eram em média 2 videos por 

dia  sendo que  seriam postados uma só vez. O patrocínio via 

facebook colaborou para que o material pudesse circular 

repetidas vezes abrindo assim a possibilidade de conhecimento 

das ações  para uma maior quantidade de pessoas. 

A divulgação do evento aconteceu de forma diaria e permante e 

os logotipos dos patrocinadores estão colocados em destaque 

conforme aprovação e orientação da SECEC. 

 SITES 

O site da ONG O Nosso Papel, foi criado em 2005, e o do Ponto de 

Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, criado a época do 

convenio com a SMCRJ - Rede Carioca de Pontos de Cultura. 

Os sites foram reformulados para adequar as novas tecnologias 

e seguir as regras da W3C, principal organização que busca 

estabelecer padrões para a criação e a interpretação de 

conteúdos para a internet. Melhorando a acessibilidade dos 

mesmos, responsividade para se adequar a diversos dispositivos 

e tamanhos de telas. Junto a mudança estrutural, foi pensado 

em visuais modernos, para fortalecer a identidade visual da 

entidade e projetos, além de adequar os demais conteúdos 

que estão sendo atualizados. 

AÇÕES REALIZADAS 

Ilha Digital – Duas lives com vídeo aulas, suporte no 

recebimento dos mini vídeos, incluindo a criação do formulário 

do google para envio do material de cada participante e a 

gerencia do mesmo. 

Ilha Audiovisual - Uma live com membros da equipe principal 

do projeto e alunos da fotografia mais a produção de três 

curtas, o “Jovens Fotógrafos”; o “Curta Professoras com alunas” 

e “1º Congresso Latino Americano de Cultura Viva 

Comunitária” por Ana Claudia Casado”. 

Ilha Difusiva - 90 atividades em formato de mini vídeos com as 

temáticas de literatura, artes, eco artes, cultura, meio 

ambiente, música e saúde.  

Blog – Confecção, inclusão e reunião do material a ser 

divulgado pelo projeto,material produzido pelos colaboradores 

em ações anteriores feitas em parceria com a BEM Paquetá e 

criação da aba “Divulgação Amiga”, a pedido de 

participantes que gostariam de divulgar seus trabalhos com 

material pré existente e que não necessariamente Tinha o seu 

contexto ligado as ilhas do Ponto de Cultura. 

 

https://alexferraz.com.br/2021/02/02/paqueta-entra-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://alexferraz.com.br/2021/02/02/paqueta-entra-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://alexferraz.com.br/2021/02/02/paqueta-entra-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://www.sopacultural.com/noticias/paqueta-entra-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://www.sopacultural.com/noticias/paqueta-entra-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://www.sopacultural.com/noticias/paqueta-entra-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://bafafa.com.br/arte-e-cultura/evento/arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha-de-paqueta
https://bafafa.com.br/arte-e-cultura/evento/arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha-de-paqueta
https://www.informa-rio.com/2021/02/13/paqueta-esta-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://www.informa-rio.com/2021/02/13/paqueta-esta-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
https://www.informa-rio.com/2021/02/13/paqueta-esta-no-mundo-virtual-e-mostra-que-existe-arte-cultura-educacao-ambiental-e-tecnologia-na-ilha/
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REUNIÕES DE EQUIPE 
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