
Aniversário	de	24	anos
O	 Projeto	 Grael	 celebrou	 no	 dia	 18	 de
agosto	seu	aniversário	de	24	anos.
Para	 comemorar	 esta	 data	 foi	 organizada
uma	 exposição	 com	 as	 fotos	 históricas	 do
Projeto,	 desde	 sua	 criação,	 nas	 areias	 da
praia	de	Charitas,	até	a	mudança	e	reforma
da	atual	sede	em	Jurujuba.
A	 semana	 também	 contou	 com	 diversas
atividades	 temáticas,	 onde	 os	 alunos
tiveram	 a	 oportunidade	 de	 conhecer	 mais
sobre	 o	 início	 do	 Projeto,	 a	 evolução	 do
espaço	 e	 a	 trajetória	 olímpica	 dos
fundadores.
Na	 celebração	 do	 aniversário	 contamos
com	a	presença	de	um	dos	fundadores	Lars
Grael	 e	 Torben	 Grael	 que	 contaram	 um
pouco	 do	 início	 da	 caminhada	 do	 Instituto
Rumo	 Náutico	 nesses	 24	 anos	 de
existência.

Semana	da	Juventude
Entre	os	dias	8	e	12	de	agosto	realizamos	a
semana	da	 juventude,	onde	abordamos	os
Objetivos	de	Desenvolvimento	Sustentáveis
(ODS)	aplicados	no	nosso	dia	a	dia,	como	a
vida	na	água,	a	saúde	e	o	bem	estar,	o	lixo
zero	dentre	outros.
Os	 alunos	 também	 participaram	 de	 uma
roda	 de	 conversa,	 onde	 foram	 discutidos
pontos	 como	 a	 inserção	 no	 mercado
trabalho,	perspectivas	de	 futuro	e	o	que	é
ser	jovem	nos	dias	de	hoje.
Seguindo	 esta	 temática	 foi	 montado	 um
mural	com	todas	contribuições	dos	jovens	a
cerca	do	tema	O	que	é	ser	jovem.
O	Projeto	Grael	incentiva	a	participação	dos
jovens	em	suas	atividades	para	a	formação
de	 indivíduos	 conscientes	 de	 suas
responsabilidades	 como	 representantes	 do
futuro	do	planeta.

Nova	parceria	a	bordo
Neste	 mês	 de	 agosto	 mais	 uma	 empresa
comprometida	com	o	desenvolvimento	das
crianças	 e	 jovens	 do	 Projeto	 Grael	 sobe	 a
bordo.
Conhecida	 por	 ser	 uma	 das	 melhores
empresas	 do	 setor	 de	 petróleo	 e	 gás	 a
Enauta	 agora	 faz	 parte	 deste	 time,	 que
deseja	levar	o	mar	e	a	vela	para	todos.	Seja
bem-vinda	Enauta!
	

Coleta	de	Lixo	Flutuante
			Nos	dias	17	e	18	de	agosto	os	alunos	do
Projeto	Mar	de	Oportunidades,	patrocinado
pela	 Petrobras,	 participaram	 da	 coleta	 de
lixo	flutuante	da	Baia	de	Guanabara.	
			Foram	recolhidos	aproximadamente	22kg
de	 resíduos,	 durante	 a	 atividade	 de	 meio
ambiente	.
	



Alunos	e	ex-alunos	são	destaque	em	competições
E	 para	 fechar	 o	 mês	 de	 aniversário	 do	 Projeto	 Grael	 em	 grande	 estilo,	 queremos
compartilhar	 com	 você	 a	 conquista	 dos	 nossos	 alunos	 e	 ex-alunos	 em	 algumas
importantes	competições.
Nos	dias	27	e	28	de	agosto,	aconteceu	no	Clube	Naval	Charitas	 (CNC)	a	Copa	Charitas,
onde	dez	alunos	do	Projeto	Grael	competiram	e	alcançaram	resultados	excelentes:

Victor	Corrêa	e	Ketllen	Gonçalves	-	2º	geral
Richard	Nascimento	e	Miguel	Garcia	-	3º	geral
Yago	Castro	e	João	Pedro	Dias	-	6º	geral
Alanda	Carter	e	William	Albert	-	9º	geral	e	2º	mista
Pedro	Rangel	e	Érica	da	Conceição	-	10º	geral	e	3º	mista

Neste	mesmo	final	de	semana	no	Iate	Clube	do	Rio	de	Janeiro	(ICRJ)	foi	realizada	a	Regata
Taça	Rei	Olav,	onde	o	aluno	Nathan	Menezes	e	os	ex-alunos	Pedro	Wirtzbiki	e	Luis	Felipe
conquistaram	o	primeiro	lugar	na	categoria	RGS	B.
Nosso	 aluno	 Miguel	 Morela	 competiu	 na	 Semana	 Internacional	 de	 Vela,	 realizada	 no
período	 de	 26	 a	 28	 de	 agosto	 no	 ICRJ.	 Miguel	 garantiu	 o	 3º	 lugar	 infantil	 na	 categoria
estreante	e	o	10º	lugar	geral	na	categoria	estreante	Optimist.
Parabéns	a	todos	pelo	excelente	desempenho.	Bons	Ventos	sempre!!!

Educação	Ambiental	nas	creches
O	Instituto	Rumo	Náutico	realizou	no	dia	30
de	 agosto,	 na	 Creche	 Comunitária	 de
Jurujuba,	 a	 atividade	 de	 educação
ambiental	Caminho	do	Lixo.
O	 objetivo	 é	 disseminar	 a	 consciência
ambiental	 e	 educar	 brincando,	 para	 isso
criamos	um	jogo	de	tabuleiro	gigante,	onde
as	 crianças	 aprendem	 o	 caminho	 correto
que	o	lixo	deve	percorrer	para	não	poluir	a
Baía	de	Guanabara	e	seu	entorno.
Esta	atividade	ambiental	criada	pela	equipe
do	 Projeto	 Mar	 de	 Oportunidades,	 com	 o
patrocínio	 da	 Petrobras,	 visa	 levar	 esta
atividade	a	16	creches	entre	os	municípios
de	Niterói,	Maricá	e	São	Gonçalo.

Visita	Biblioteca	de	Jurujuba
No	dia	31	de	agosto	os	alunos	do	 Instituto
Rumo	 Náutico	 realizaram	 uma	 visita	 à
biblioteca	de	Jurujuba,	localizada	no	Centro
de	 Artes	 e	 Esportes	 Unificados	 de	 Niterói
(CEU	-	Niterói).
O	 objetivo	 da	 visita	 foi	 a	 exposição	 dos
últimos	 resultados	 do	 Água	 Viva	 em
conjunto	com	a	amostra	de	artes	realizada
pelos	 alunos	 da	 natação	 do	 Projeto	 Mar
de	 Oportunidades,	 patrocinado	 pela
Petrobras,	 com	 o	 tema	 Baía	 de
Guanabara	 que	 gostaria	 de	 ver	 vs.
Baía	de	Guanabara	que	vejo.
A	 visita	 foi	 uma	 parceria	 entre	 o	 Instituto
Rumo	Náutico	e	a	Biblioteca	de	Jurujuba.
	

07	-	Dia	da	Independência
	
13	-	Inauguração	da	Unidade	de	Mangaratiba
	
13	-	Setembro	Amarelo
	
17	-	Clean	Up	Day

Setembro	à	vista



	
19	a	23	-	Semana	das	profissões	
	
26	a	30	-	Semana	da	Maritimidade
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