RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013 – ONG ATITUDE SOCIAL

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, na comunidade Santa Marta, em
Botafogo - RJ. Tem como meta principal, trabalhar para criar oportunidades de
desenvolvimento humano, pois acreditamos que todos nascem com potenciais para
desenvolvê-los.
Idealizado por Robespierre Ávila Azevedo, o Projeto “Aos Pés do Santa Marta”, tem
como objetivo apresentar à comunidade a diversidade cultural existente,
possibilitando a eles o acesso espetáculos de boa qualidade, gratuitos e oferecendo
uma visão maior da música, indo além do pagode e do funk tão cultuado dentro de
seu contexto.
Através de ações sócio-educativas, jovens talentos se aprimoram e descobrem suas
competências, contribuindo ativamente para melhoria da sociedade. Construindo seu
projeto de vida, apropriando-se de seus próprios instrumentos, aprendem a conviver
com as diferenças, cultivando novas formas de participação social, atuando
produtivamente para ingressar e permanecer no mercado de trabalho e colocando-se
desta forma a seu próprio serviço e também a serviço do bem comum.

ATIVIDADES CONTINUADAS:
Escola de Música Atitude Social * – desde agosto de 2007, atendendo a crianças e
jovens, com aulas práticas e teóricas de musica.
Organizada em oficinas de músicas, ensinando a tocar o instrumento também como
divertimento, mas principalmente como formação profissional, conseguimos
excelentes resultados técnicos, e contribuímos com a formação geral dos alunos.
Sendo todas as atividades gratuitas bastando estar matriculado na rede municipal de
ensino.
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Bateria Mirim Atitude * – ensaia na laje Michael Jackson com jovens da comunidade
e oferece oficinas para visitantes visando integrar os moradores.

Sala de Leitura Dedé * – Apoio para atividade com as crianças: recreação
intelectual, oficinas de artes integradas, desenho, teatro e leitura.
Este ano, com o apoio de uma bibliotecária, reorganizamos a biblioteca que conta
com um espaço exclusivo para a literatura infantil e juvenil.
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Núcleo de Audiovisual Atitude - Grupo NAVi *– destina-se a produção de
audiovisual, filmes e documentários e em 2013 realizamos o filme “São Jorge - Festa
na comunidade de Santa Marta”.

Cine Atitude * – Através do Projeto Cine + Cultura, do Ministério da Cultura,
implementamos o Cine Clube na comunidade, onde, todas as semanas são exibidos,
gratuitamente, fimes nacionais e internacionais, para todas as faixas etárias, com o
objetivo de divulgar a cultura audiovisual, formar novas platéias e promover
entretenimento para os moradores da comunidade e do entorno. Nosso acervo vem
de parcerias com distribuidoras como Programadora Brasil, Cavideo entre outras,
sendo 90% produção nacional. Dentro do projeto, além das apresentações semanais,
programamos e exibimos 48 filmes em 2013, sendo 90% produção nacional
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Teatro na Laje * – Apoio a apresentação do teatro infantil para as crianças do Santa
Marta no Espaço Michael Jackson na Casa de Cultura Dedé
Aniversário da ONG Atitude Social e abertura do ano letivo * – evento produzido
desde 2005 e comemora a abertura do ano letivo da Escola de Música Atitude e das
atividades da ONG – festa com apresentação de atrações infantis, musicais, teatro
Infantil, cinema, comidas típicas, etc...

Dia Internacional da Paz * – evento produzido desde 2004 em comemoração ao dia
Internacional da Paz, uma data promungada pela ONU no dia 21 de setembro e
comemorada na comunidade com apresentação de atrações infantis, musicais, missa
com o pároco da paróquia da região, apresentação musical dos alunos da Escola de
Música Atitude e convidados, etc...
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Dia da Santa Marta É SHOW * – evento produzido desde 2005 no dia 29 de julho,
em comemoração ao dia da padroeira da comunidade com atrações infantis,
musicais, missa com o pároco da paróquia da região, apresentação musical dos
alunos da Escola de Música Atitude e convidados, comidas típicas, etc. Este ano
contou com apresentação do grupo de dança Soul Fox Atitude, Bida e do cantor
Coiote e banda.

Festival Curta Santa Marta com Poesia * – O evento em sua 2ª edição, recebeu o
escritor Binho Cultura para lançar, seu livro"A História que eu conto" com direito a
palestra e autógrafo. Binho, além de escritor, é um dos responsáveis pela "Flizo"
(Festa Literária da Zona Oeste) que aconteceu em out/2013. Contou ainda, com a
presença de D.Lurdes, poetisa local e contadora de histórias, e os autores Dan Juan
Cohen, Caio e Denizes Trindade, Vera Versiani entre outros e com a visita de Vera
Schroeder, coordenadora de Acervo e Leitura da Sec. Estado de Cultura.
Participaram também do evento DJ Kleiton e Swell, artista local. O palco recebeu
quem quisesse recitar, entre a exibição de um curta e outro, destacando-se o
documentário "Bangu Território em Transição" e “A mulher do latão”, lenda urbana do
Sta Marta.
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OUTRAS ATIVIDADES:
Cry World MJ * – evento produzido após um ano da morte do Cantor Michael
Jackson, em 2009 e desde então a festa acontece na casa de cultura Dedé onde, na
lage, tem a Estatua e Painel em homenagem ao artista. Esse ano contou com o Bloco
Carnavalesco “Trhiler Eletrico”

Mostra VISÕES PERIFÉRICAS * – apoio a exibição de filmes da mostra no Espaço
Michael Jackson na Casa de Cultura Dedé.

( * ) – Todas as atividades marcadas foram realizadas sem apoio financero.
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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.
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