Formatura do Grael
Tivemos um encontro virtual com cerca de
100 presenças, incluindo equipe,
presidência, gerência e muitos alunos e
responsáveis. A cerimônia foi muito
bonita, embalada pelo tema Sonhos.
Depois desse ano atípico e de tantas
renovações, nada melhor do que sonhar
juntos. Ao final do evento, tivemos
algumas apresentações culturais, do
instrutor de capotaria Caio Franco e
também de um dos nossos ex-alunos, o
rapper CKROSS, que nos presenteou com
uma música autoral e uma poesia
especialmente composta para nossa
formatura. Muita emoção!

Confreternização
A equipe do Projeto Grael se reuniu
virtualmente para celebrar o ano de
árduo trabalho e tentar amenizar as
saudades das nossas confraternizações
presenciais. O encontro contou com
grande parte dos colaboradores, que se
divertiram com brincadeiras, dinâmicas, e
um clima muito gostoso de colaboração.
Foi uma bela despedida de um ano de
muita luta e muitas tempestades, com
gostinho de esperança para um 2021 de
bons ventos.

De 7 a 11 de dezembro fizemos a Semana dos Direitos Humanos. Falamos, nas
nossas redes sociais e grupos de WhatsApp, sobre o que são os direitos humanos

universais e como nós deveríamos estar mais por dentro desse assunto.Também
organizamos um webinário, transmitido via página oficial no YouTube do Projeto Grael,
sobre a importância do esporte educacional para o acesso a esses direitos.
Os ex-alunos Isaias Marins e Victoria Nascimento dividiram com a gente a história deles
na vela, com o mar e na descoberta do esporte como forma de se emanciparem; a
nossa voluntária de Meio Ambiente e professora de Geografia Caroline Moreira falou da
importância de se considerar o pilar ambiental, quando pensamos em direitos
humanos; a professora de Educação Física e co-fundadora da ONG Empodera Yasmin
Freitas colaborou relacionando os direitos humanos à garantia de direitos de meninas
e mulheres, principalmente com relação à inclusão nos esportes. Quem mediou o
debate foi nosso instrutor de vela e velejador Nicolás Calabrese, que também atua na
luta pelo direito à Educação.

Projeto InterAção

Seminário CBVela

Em dezembro tivemos o encerramento do
Projeto InterAção que, em parceria com o
Centro de Integração Empresa Escola Unidade Niterói (CIEE RJ), disponibilizou
vagas para alunos do Projeto Grael,
sendo adolescentes e jovens até 24
anos. O objetivo era promover formação
sobre Cidadania, Universo Juvenil, Direitos
e Mundo do Trabalho. O curso, todo
realizado via WhatsApp, teve duração de
dois meses, somando-se, ao todo, nove
encontros semanais. Os certificados de
participação foram enviados aos 23
alunos que concluiram as atividades.

A Equipe do Projeto Grael participou de
um seminário organizado pela CBVela
para gestores de organizações
esportivas. Foram quatro dias de
aprendizado, com personalidades da Vela
e do esporte no País, como: Lars Grael,
fundador do instituto; Hugo Mósca,
diretor administrativo do CBVela; Tiago
Camilo, judoca e presidente da Comissão
de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro;
Isabel Swan, velejadora medalhista
olímpica, membra do conselho de
Administração da CBVela e vicepresidente do Projeto Grael; e Fabiana
Bentes, presidente da Sou do Esporte.

Copa Brasil de Vela 2020
A Copa Brasil de Vela 2020 fecha a temporada da vela
olímpica reunindo 332 atletas na Marina da Glória. O
Projeto Grael esteve presente com o time de
instrutores, com alunos e ex-alunos do instituto. Os
aprendizes convidados do projeto ficaram muito felizes
com a experiência, e após a Copa foram muito
elogiados por seus valores como velejadores e por sua
sede em aprender.

Preben Schmidt - A Regata Preben Schmidt 2020 foi disputada com ventos fracos a
moderados, variando entre 4 e 12 nós. As largadas contaram com 63 barcos e foram
dadas em frente ao Rio Yacht Clube. O Projeto Grael teve sua tripulação presente
nas quase seis horas de competição.

Entrega de kits de higiene

Reunião de responsáveis

Durante as últimas semanas de
dezembro, realizamos a entrega de 400
kits de higiene, com produtos de limpeza
para casa e pessoais. A arrecadação foi
uma doação da Colgate e, com isso,
pudemos montar os kits que foram
entregues aos alunos e familiares do
Projeto Grael. As entregas foram feitas
de maneira alternada, com respeito às
normas de segurança relacionadas à
prevenção do coronavírus.

Realizamos nossa segunda Reunião de
Responsáveis Online, para tirar dúvidas
sobre as ações previstas para 2021;
reforçar nosso calendário escolar e a
importância de mantermos viva a
comunicação entre o instituto e os
familiares. A reunião foi muito proveitosa,
segundo a equipe do Projeto Grael, que
conseguiu mobilizar cerca de 90 parentes
de alunos assistidos pela instituição.

O Projeto Grael está em fase de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD). O processo é gerido com assessoria do escritório Vinhas e Redenschi
Advogados, parceiro do instituto há mais de uma década. Para isso, os funcionários
que lidam com manuseio de dados foram entrevistados e capacitados para melhor
tratamento das informações que coletamos de alunos e responsáveis. A LGPD é a lei
nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020. O
objetivo da lei é criar um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas
e práticas, para promover a proteção, de forma igualitária e dentro do País e no
mundo, aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. Para isso, ela define
o que são dados pessoais, define que há alguns desses dados sujeitos a cuidados
ainda mais específicos, como os sensíveis e os sobre crianças e adolescentes, e que
dados tratados tanto nos meios físicos como nos digitais estão sujeitos à regulação.
Esse é um processo muito importante para nós.

Janeiro à vista
1 - Dia Mundial da Paz
1 - Dia da Confraternização Universal
15 - Dia Nacional do Jogo Limpo e de
Combate ao Dopping nos Esportes
25 - Dia Nacional de Combate ao
Trabalho Escravizado
30 - Dia da Saudade
30 - Dia Mundial da Não-Violência e
Cultura da Paz
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