A ONG Atitude Social – Ponto de Cultura “Aos Pés do Santa Marta” desenvolve, desde 2004, projetos
voltados para inclusão social de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e risco de
exclusão social. Tem como meta principal, trabalhar para criar oportunidades de desenvolvimento humano,
pois acreditamos que todos nascem com potenciais para desenvolvê-los.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
10 ANOS DE ATIVIDADES – 15 de MARÇO de 2014
O evento "10 ANOS de atividades da ONG Atitude Social, na comunidade Santa Marta" foi
comemorado no dia 15 de março de 2014, na Casa de Cultura Dedé – Laje Michael Jackson.
Iniciou com a Oficina de Arte e Comunicação Atitude que,
tendo como tema a frase “Desenhe seus Sonhos”, desenvolveu
com as crianças presentes trabalhos de desenho resultantes
numa bela e significativa exposição. Contou com a
apresentação de dança do grupo de Hip Hop Soul Fox Atitude,
composto por alunos e professores da Escola de Dança Atitude,
que lançaram uma coreografia especial em homenagem a data.
E com o show do cantor “Wagner Telles” e banda que fez o
público cantar ao som dos sucessos nacionais dos anos 80. Na
seção de cinema do Cine Atitude foram exibidos muitos filmes
de animação e o curta “2 semanas no Santa Marta” em
homenagem ao cineasta Eduardo Coutinho. Finalizando o
evento, a apresentação do grupo Pro Rap Rua, composto por
jovens do Santa Marta que usam a rima e o improviso como forma de expressar o cotidiano
vivido por eles.

Foi um dia com muitos amigos, alegria, cinema, bate papo e um lindo visual que contou
com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Associação de Moradores do Santa Marta,
Bar do Tota, e projeto Coletivamente. Realização do Ponto de Cultura aos Pés do Santa Marta.
Nós da ONG Atitude Social agradecemos a todos os parceiros
que contribuiram para a realização de nossas atividades, pois
temos a consciência que não podemos mudar o passado, mas
juntos podemos trabalhar para um mundo melhor.

“QUE A PAZ ESTEJA NO CORAÇÃO DE TODOS OS
SERES HUMANOS!”

Robespierre Avila Azevedo
Diretor Presidente da ONG Atitude Social
Coordenador do Ponto de Cultura Aos Pés do Santa Marta.

