
 

ONG Atitude Social 
CNPJ: 07.173.435 / 0001-87 

Rua da Serenidade (antiga Rua Cosme e Damião), 02 – Santa Marta 
Botafogo – RJ BRASIL 

CEP: 22260/164 
Tel: 55 (21) 25113809 / 8142-0674 

www.facebook.com/ongatitudesocial 
atitudesocial.ong@gmail.com 

A ONG Atitude Social – Ponto de Cultura “Aos Pés do Santa Ma rta”  desenvolve, desde 2004, projetos voltados para 
inclusão social de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e risco de exclusão social 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.  

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

OBRAS DE MELHORIAS NA CASA DE CULTURA DEDÉ 
01 / SETEMBRO / 2014 

 
A Casa de Cultura Dedé abriga a ONG 

Atitude Social há 07 anos.  
Somente em meados de 2010 o na 

época Vice Governador Luiz Fernando 
Pezão autorizou obras de melhorias da 
edificação, quase em ruínas, apresentando 
risco aos usuários do espaço. 

Após esta obra, qualquer outra 
benfeitoria foi feita pelo próprio Robespierre Avila e por amigos, que doaram 
seu tempo para melhorar a habitabilidade e segurança das crianças e jovens 
que freqüentam o lugar. Apesar da boa vontade, nenhum era profissional da 
construção. 

No início de 2014 foi doado por um visitante, material para reforma do 
banheiro e cozinha, colocação de nova caixa d’água e colocação de piso 
cerâmico no espaço. Com muita dificuldade iniciou-se a reforma do banheiro, 
sem, contudo conseguir sequer finalizá-lo por falta basicamente de mão de 
obra. 

 
A fachada foi recentemente revitalizada e ganhou novo grafite 

devido à colaboração de artistas do grupo “Comando Selva” que 
usaram seus próprios matérias, sem qualquer custo. 

 
Mais uma vez recorremos ao espírito Atitude de noss os 

colaboradores no sentido de finalizar as obras da C asa de Cultura 
Dedé dando melhores condições ao desenvolvimento do s 
projetos ali realizados visando sempre à inclusão s ocial dos 

moradores, para construir a cidadania e um futuro m elhor através da cultura de paz. 
 
 
 
Nós da ONG Atitude Social agradecemos a todos os parceiros que contribuiram para a realização de nossa 

atividade, 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 HUMA NOS!” 
 

Robespierre Avila Azevedo 
Diretor Presidente da ONG Atitude Social 

Coordenador do Ponto de Cultura Aos Pés do Santa Marta 


