Nós, do Projeto Grael, convidamos equipe, alunos e responsáveis a fazer parte do
nosso encerramento e festa virtual de formatura. Sabemos que a saudade de estar
juntos, na beira do mar, é enorme. Mas, mesmo com cada um em sua casa, não
pudemos deixar o fim do semestre passar em branco. Por isso, celebramos o nosso
esforço de continuarmos em contato, nos fortalecendo. Na quinta-feira dia 23, às 15
horas, fizemos nossa formatura virtual com a apresentação dos alunos Vitória Nunes,
Mateus Diniz e Luis Felipe, que leu uma poesia de sua autoria e representou os outros
alunos. Contamos com a fala do nosso presidente Jônatas Gonçalves, nossa vice
presidente Isabel Swan, e com nossos instrutores que falaram sobre os sentimentos
que nos conectam neste momento. Nós encerramos a formatura e o semestre com
várias mensagens lindas sobre o Mar, a Vela, e o Projeto, com o vídeo do desafio O Mar
em Minha vida feito pela nossa tripulação para vocês. Os alunos participantes ao longo
do semestre receberam o Certificado de reconhecimento pela participação nas
atividades virtuais.

Plantão social

Lives do Grael

Através do nosso Plantão Social avisamos
as famílias que no dia 08 de julho iniciouse a recarga dos cartões do programa
Busca Ativa e no dia 9, iniciou-se mais um
etapa do pagamento do benefício do
Renda Básica Temporária para famílias de
baixa renda que estão incluídas e sendo
atendidas por esses programas sociais

Neste mês as lives do Projeto Grael
falaram sobre os seguintes temas:
Cultura dos pescadores locais
Guanabara: Vida e Resiliência
Gestão participativa no setor social
O próximo semestre no Grael
A importância do ECA no setor

da prefeitura de Niterói.

social
Valorizar a vida durante a pandemia
Comunicação empática no setor
social
Dia do amigo

Para comemorar o fim do
semestre nós lançamos o
desafio O Mar em Minha
Vida. Alunos e funcionários
precisavam mandar um
vídeo de até 30 segundos
respondendo o significado
do Mar, da Vela e do
Projeto.
O desafio resultou em dois
vídeos, um com alunos e
outro com a tripulação do
Grael, e foram postados no
Instagram, Facebook e no
canal do YouTube do
Projeto. O mar é lindo, o mar
é vida, o mar é sustento, o
mar é a minha referência, o
mar é tudo... Escutamos
tantas coisas lindas que a
saudade nessa pandemia
só aumenta! Vale conferir o
vídeo nas nossas redes
sociais.

No início de julho, demos continuidade à Semana da Maritimidade, que começou
no dia 29 de junho e terminou dia 03 de julho. O que chamamos de Maritimidade, aqui,
é a relação com o mar, com as profissões do mundo náutico, com o universo
pesqueiro, com a comunidade onde estamos localizados. Maritimidade, para nós, é
viver de mar, respirar mar, lutar pelo bem estar das pessoas e dos animais que vivem
do mar. Maritimidade é nossa bandeira hasteada mais alta, nosso principal
compromisso. Na Semana da Maritimidade nós convidamos nossos alunos,
responsáveis, amigos, parceiros (e agora, seguidores!) a refletirem sobre tudo isso
que nos cerca, nos dá sustento e a vida, de tantas e tantas formas.

Formamos velejadores!

#VencendoJuntos

Muitos projetos ao redor do mundo estão
fazendo a diferença criando
oportunidades para crianças navegarem.
Fomos convidados para participar do
vídeo criado pela escola de navegação
Capitanes de BarRio, da Argentina,
onde estão conectadas várias iniciativas
e personalidades que trabalham para a
democratização da vela e do setor
náutico, além de crianças e jovens em
formação nesses projetos sociais. O vídeo
ficou incrível, emocionante, e ainda temos
a participação de Lars Grael nosso
fundador, e dos alunos Junia e Mateus.
Postamos o vídeo em nossas redes. Vale
conferir. Muito obrigada a todos os
envolvidos!

Nós já entregamos a primeira rodada dos
cartões alimentação no valor de R$ 100
adquiridos devido a mobilização do
projeto Vencendo Juntos. Por aqui, 390
famílias receberam o benefício. O valor
será recarregado mensalmente, por três
meses. A campanha é uma arrecadação
promovida por vários atletas, que
beneficiarão instituições (a maior parte
relacionada ao esporte educacional) de
todo Brasil. A meta inicial é atender 33 mil
famílias.
Para doar, entre no site do projeto:
vencendojuntos.com.br. Confira as
instituições beneficiadas pela sua
doação: Projeto Grael (RJ); Instituto
Reação (RJ); Instituto Guga Kuerten (SC);
Instituto Gabriel Medina (SP); Larte de
Reciclar (RJ); Brasileirinhos (SP); Rems
(BR); União (RJ); União (SP).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completou 30 anos no mês de
julho. Nós, do Projeto Grael, trabalhamos para garantir a aplicação e permanência
dessas leis, que estabelecem direitos e deveres de garotos e garotas com menos de
18 anos, para os quais foram fixadas medidas especiais de proteção e assistência a
serem executadas, conjuntamente, pela família, comunidade e Poder Público. Então do
dia 10 ao dia 17 de julho celebramos o ECA e os avanços que ele trouxe para cada
criança e adolescente, que, com a legislação, oficialmente se tornaram sujeitos de
direitos. O projeto Crescer Sem Violência - parceria entre o UNICEF, Canal Futura e
Childhood Brasil – lançou a campanha #ECA30anos para conscientizar sobre a
importância do ECA e reforçar o papel da sociedade em proteger cada criança e cada
adolescente.

Grael de portas abertas

Ação cestas básicas

No fim do mês recebemos, na sede do
Projeto Grael, uma pessoa que, além de
divertida, é muito comprometida.
Leandro Hassum conheceu a estrutura
da nossa sede, ouviu sobre nossas
atividades e saiu encantado! Nossas

O Festival Rota Gourmet doou cerca de
500 quilos de alimentos para o Projeto
Grael e outras instituições, e nós já
distribuímos a nossa parte! Muito
obrigada pela parceria! Nossos alunos e
responsáveis agradecem muito!

portas estão abertas sempre.

A aluna do Projeto Grael Érika da Conceição
Guerreiro, 15 anos, foi uma das cinco finalistas do
concurso de ilustração anual da Fundação Laureus.
Instituições do mundo inteiro participaram da
competição. A edição de 2020 foi chamada de "Time
Well Shared" (em português, "Tempo bem
compartilhado") e, neste cenário de pandemia, a
proposta de ilustração de Érika foi repleta de
criatividade, esperança e positividade. Estamos muito
felizes por esta conquista! O concurso é uma parceria
da Laureus com a IWC Watches. A criança vencedora,
que foi divulgada em 27 de julho, por meio das redes
sociais da Laureus, levou para sua instituição uma
doação de 5 mil euros. Bons ventos, Érika, e muito
obrigado por sua inspiração!

Mesa Redonda
Profissionais de Regata

Parceria com as
Americanas

O Projeto Grael teve o prazer de convidar
nossos amigos, parceiros e amantes da
Vela para a nossa Mesa Redonda
Profissionais de Regata. Ouvimos a troca
de experiências entre o gerente técnico
da Confederação Brasileira de Vela
(CBVela) Walter Boddener, e Humberto
Albuquerque, Oficial de Regatas. O
encontro aconteceu via Zoom.

Para o próximo semestre, está
continuada a nossa parceria com as
Americanas, o Senac e o BNDES, no
Curso “Operações de Varejo com Ênfase
em Liderança e Atendimento”. As aulas
começam dia 3 de agosto. A turma é
formada pelos alunos do semestre
passado que optaram por continuar
conosco, e o conteúdo foi revisto e
aprimorado pela equipe do Senac.

Agosto à vista
03- 07 - Semana da Paternidade
03 - Live sobre Paternidade e o Mar
10- 14 - Semana Olímpica
12 - Dia Internacional da Juventude
14 - Live sobre Alto Rendimento na Vela
15 - Dia da Informática

17 - 21 - Semana de Aniversário do
Projeto Grael
21 - Live sobre fundação e atividade do
Projeto nos últimos 22 anos
24-26 - Copa Virtual 22° Aniversário do
Projeto Grael
28 - Live sobre Pilar Ambiental do Projeto
Grael - Trajetória
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