Semana da Mulher
Na semana da mulher do Instituto Rumo Náutico, trouxemos reflexões acerca da
nossa educação, dos desafios que meninas e mulheres vivem cotidianamente, falamos
sobre o aumento da violência doméstica durante a pandemia, sobre oportunidades
para meninas no esporte, e alguns outros pontos levantados nas postagens nas
nossas redes sociais.
Além disso, tivemos nosso webinário Mulher e Pandemia, no nosso canal do Youtube
d. . Nossa assistente social Bruna Bernardes foi mediadora da mesa com cinco
mulheres que falaram um pouco sobre a situação das mulheres e a atuação de suas
redes nesse momento, e, desde março de 2020.
Para esse encontro contamos com a coordenadora do Centro de Referência de
Assistência Social de Jurujuba (Cras Jurujuba) Ana Paula Monteiro; a coordenadora de
projetos da Empodera - Transformação Social Pelo Esporte e cientista social Mariana
Koury; a psicóloga e integrante da GSex Estefany Flor Francisco; a assistente social do
Naca Niterói e do Movimento de Mulheres de São Gonçalo Susana Mello; e a integrante
da coletiva Oitava Feminista Analu Custódio.

Dia Nacional da Conscientização sobre as
Mudanças Climáticas
No dia 16 de março é celebrado o Dia Nacional da
Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data
chama a atenção da população para essa questão e
também para a necessidade de ações que reduzam o
impacto dessas mudanças sobre a Terra. No Instituto,
nós fizemos questão de conversar com as alunas e
alunos sobre a importância da data.

Dia Mundial da Água
No Dia Mundial da Água e
em meio a uma crise
mundial sanitária, não
poderíamos deixar de falar
em racismo ambiental.
Hoje, no País e no mundo,
várias comunidades ainda
não têm acesso à água e
ao saneamento básico.
Em 2010, a Organizações
das Nações Unidas (ONU)
reconheceu o direito à
água limpa e segura como
um direito humano
primordial para se gozar
plenamente da vida e de
todos os demais direitos.
É como se fosse um direito
anterior aos outros. O
direito à água e ao
saneamento também está
descrito nos objetivos de
desenvolvimento
sustentável (ODS) da ONU,
que temos como meta
atingir até 2030.

Dia Internacional
para Eliminação da
Discriminação Racial
Dia 21 de março foi o Dia
Internacional para
Eliminação da
Discriminação Racial. Por
isso, durante uma
semana, refletimos com
nossos alunos sobre de
que forma a cor da pele
interfere na forma como
você é interpretado no
mundo. A data faz alusão
ao dia 21 de março de
1960, quando a polícia
matou 69 manifestantes
pacíficos por protestarem
contra o Apartheid em
Sharpeville, na África do
Sul. Como nos ensina
Angela Davis, para uma
real transformação social,
não basta não sermos
racistas, precisamos ser
ativos e ativas na luta
antirracista.

Dia Mundial da Vida
Selvagem
No dia 03 de março
comemoramos o Dia
Mundial da Vida Selvagem.
Criado em 2013 pela
Organização das Nações
Unidas (ONU), a data é
uma celebração aos
esforços globais pela
preservação da fauna e
flora, mas também um
alerta, e pretende
conscientizar a população
sobre os perigos da
exploração excessiva dos
recursos naturais. O tema
deste ano foi “Florestas e
meios de subsistência:
sustentando pessoas e o
planeta”. Devemos todos
intensificar esforços para
conservar as florestas e
suas espécies, e apoiar e
ouvir as vozes das
comunidades florestais.

Optimist
Recebemos a doação de um Optimist pelo
Ricardo, atleta do ICRJ, para o instituto.
Para nós é muito bom receber doações,
principalmente quando estamos falando
de mais um barco. Agradecemos muito e
temos certeza de que os alunos já estão
ansiosos para ter aulas a bordo.

Treinamento de mídia

Operações de Varejo

Em março, nossos colaboradores
passaram por um treinamento de mídia
(media training) para alinhamento sobre
atitudes nas redes sociais e diante de
entrevistas, lives e apresentações de
trabalho que digam respeito ao Instituto
Rumo Náutico. Acreditamos que nos
apropriar de nossas narrativas é
importante e, por isso, o objetivo da
formação era alinhar nossos discursos
para a manutenção da boa imagem do
instituto.

No início de março divulgamos o prazo
final para as inscrições do curso
Operações de Varejo com Ênfase em
Liderança e Atendimento. A pré-matrícula
foi feita por meio de whatsapp com o
envio do nome do aluno interessado e os
documentos necessários. Os
selecionados compareceram à primeira
aula no dia 15, às 12h30, na sede do
instituto com os documentos enviados no
processo de seleção para a checagem de
informações.

Recesso
Segundo recomendações das autoridades estaduais e municipais, não tivemos
expediente no Instituto Rumo Náutico desde o dia 26 de março (sexta) até hoje, 09
de abril (sexta). Avisamos aos nossos alunos que nesse período, consideramos de
extrema importância que todos fiquem em casa, respeitando o decreto municipal. É
nosso dever lembrar que, apesar de ser feriado e não haver expediente, não estamos
celebrando nada. Estamos em contenção de contágio e danos por coronavírus.
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