Circuito Oceânico de Niterói
O Circuito Oceânico de Niterói 2021 foi um ótimo termômetro para perceber a
presença de alunos e ex-alunos envolvidos nas atividades náuticas esportivas na Baía
de Guanabara. Numa breve observação, conseguimos identificar ao menos 16
tripulantes formados pelo instituto em diferentes embarcações. Além disso, é
importante constatar que o Projeto Grael marcou presença com destaque na
organização do evento. A comissão de regata (foto acima) desse evento contou com 7
profissionais oriundos do projeto:
Marcelo Amorim, Ronald Ricardo, Juliana Aguiar, Fábio Jorge, Marlon Nascimento, Lauro
Cordeiro e Matheus Florentino.

Semana de Meio
Ambiente

Workshop: Os desafios
do primeiro emprego

Semana da
Maritimidade

O surgimento do COVID-19
mostrou quão desastrosas
podem ser as
consequências da perda
do ecossistema. Ao reduzir
a área do habitat natural
para os animais, criamos
as condições ideais para
que os patógenos,
incluindo os coronavírus,
se espalhem. Portanto, há
um reconhecimento de
que a cura da pandemia
está ligada à cura do
planeta. O Dia Mundial do
Meio Ambiente de 2021
focou na restauração do
ecossistema, e seu tema é
“Reimagine, Recrie,

Ao longo do mês de junho,
realizamos com os alunos
de idade entre 16 e 29
anos um workshop
direcionado chamado: Os
desafios do primeiro
emprego. A atividade tem
por objetivo apresentar as
principais etapas do
processo seletivo, assim
preparando os jovens para
conquistar o tão desejado
primeiro emprego. No
workshop, os jovens
tiveram a oportunidade de
simular sua participação
em um processo seletivo e
vivenciar na prática as
principais etapas

O que chamamos de
Maritimidade é a relação
com o mar, com as
profissões do mundo
náutico, com a cultura da
pesca artesanal, com a
comunidade onde
estamos inseridos.
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. Ao longo da
Semana da Maritimidade,
trabalhamos com nossos

Restaure.”. Ao longo da
semana, trabalhamos com
nossos alunos(as)
conceitos e ações
importantes em torno
desse tema, incentivando
o olhar crítico e a postura
ativa frente às questões
ambientais.

praticadas por grandes
empresas. A atividade foi
conduzida por nossa
assistente social Bruna.
Essa atividade é muito
importante pois contribui
para a efetiva inserção no
mercado de trabalho de
nossos jovens.

alunos a seguinte
questão: "O que o mar
representa em sua vida?".
A resposta para essa
pergunta, particular e
única de cada um(a),
expressa o resultado de
suas vivências e da
influência do Projeto Grael
em suas histórias.

Visita de Amyr Klink
No dia 30 de junho, recebemos a visita de
Amyr Klink e sua esposa Marina. Amyr é
uma pessoa inspiradora. Grande
navegador, primeira pessoa a realizar a
travessia do Atlântico Sul a remo,
sozinho, em 1984! Também, realizou
grandes navegações pela Antártida.
Autor de livros incríveis, onde conta essas
experiências. Amyr e Marina conheceram
o espaço e a equipe do projeto.
Gostaram muito de conhecer o nosso
espaço e ficaram encantados com tudo o
que viram! Nos contam que nossa cidade
é referência em navegação e nos
esportes náuticos, e que sempre
acompanharam à distância as atividades
do Projeto Grael. Foi uma grande honra
recebê-los!

Julho à vista
05 a 08 - Formaturas das turmas
05 a 16 - Rematrículas
15 jul

- Treinamento em suporte básico de vida
(formação da equipe)

19 a 30 - Matrículas novos alunos
02 ago - Início do segundo semestre
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