Aniversário do ECA
O Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) completou 31 anos nesse mês de
julho. Nós, do Projeto Grael, trabalhamos
para garantir a aplicação e permanência
dessas leis, que estabelem direitos e
deveres de garotos e garotas com menos
de 18 anos, para os quais foram fixadas
medidas de proteção e assistência a
serem executadas, conjuntamente, pela
família, comunidade e Poder Público.
Estivemos presentes em uma agenda
integrada do CMCDA, Fórum
DCA, Coletivos Jovens, Câmara de
Vereadores, Organizações Sociais e
Órgãos Públicos com o objetivo de
mobilizar a rede de proteção para a ação
frente aos impactos da pandemia na
infância e adolescência, reafirmando o
pacto social estabelecido com o ECA.

Treinamento em Suporte Básico
de Vida

Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos

A equipe participou de um workshop
teórico-prático de Suporte Básico de Vida
e
Reanimação
Cardiopulmonar
do
Programa
Multiplicadores
do
Bem,
credenciado pelo Instituto Brasileiro de
Atendimento Pré-Hospitalar. A equipe
aprendeu os 4 passos que salvam vidas:
(1) como reconhecer uma parada
cardiorespiratória, (2) como pedir ajuda
adequadamente, (3) como realizar uma
ressuscitação cardiopulmonar de alta
qualidade e (4) como usar o desfibrilador
externo automático. Somos muitos gratos
ao Programa Multiplicadores do Bem por
passar
esse
conhecimento
tão
importante para a equipe e munir ainda
mais a nossa instituição para um
atendimento de qualidade e excelência
dos nossos beneficiários.

A equipe esteve junto com nosso Analista
de Meio Ambiente Milton Araujo para
revisar o Plano de Gerenciamento dos
Resíduos
Sólidos
da
instituição,
reafirmando a nossa responsabilidade
sócio-ambiental, o compromisso com a
educação ambiental de qualidade e a
conformidade com a legislação ambiental
vigente. O Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos é um documento que
identifica o tipo e a quantidade de
resíduos sólidos gerados, e quais as
práticas
ambientalmente
corretas
adotadas para a segregação, coleta,
armazenamento, transporte, reciclagem,
destinação e disposição final. Assim, a
instituição demonstra a sua capacidade
de realizar a gestão de resíduos
adequadamente.

Semana Internacional de Vela de
Ilhabela
A 48ª edição da Semana Internacional de
Vela de Ilhabela foi realizada entre os dias
23 a 31 de julho de 2021, e novamente a
galera do Projeto Grael marcou presença

na raia! Confira:
Ronald Ricardo - veleiro Zorro
Radson - veleiro Zorro
Isaque - veleiro Loyalt
Hallan - veleiro Alforria
Gilcimar - veleiro Bravo
Alex (Piupiu) - veleiro Bravo
Samuel Gonçalves - veleiro Zorro
Demóstenes (Netinho) - veleiro Take
Ashauer. Além dos competidores, tivemos
Marcelo Amorim na Comissão de Regata
do evento! Parabéns equipe!

Agosto à vista
02 - Início das aulas (2° semestre)
02 a 06 - Semana Olímpica
09 a 13 - Semana da Paternidade
11 - Reunião de pais e responsáveis
16 a 20 - Semana de Aniversário do Projeto Grael
23 a 27 - Conselho de Classe inicial

Instituto Rumo Náutico
Av. Carlos Ermelindo Marins, 494
Jurujuba - Niterói - RJ, 24370-195
comunicacao@projetograel.org.br
www.projetograel.org.br
(21) 2711-9875

Este e-mail foi enviado para {{ contact.EMAIL }}
Você recebeu este e-mail porque está registrado com Projeto Grael
Cancele sua subscrição aqui

© 2019 Projeto Grael

