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CHEGOU A PROVA MAIS ESPERADA DO ANO

REI E RAINHA DO MAR
O mês de novembro ficou marcado com o retorno do Rei e Rainha do Mar Búzios, o evento mais
esperado pelos alunos do Golfinhos da Baixada. Esta etapa foi bastante desafiadora devido aos
protocolos de segurança contra o COVID-19, pois diferente de outras etapas passadas, foi necessário
uma série de documentações e autorizações para participação do atleta no evento, tanto pelos
responsáveis quanto para acesso a cidade de Búzios. E como de costume os Golfinhos marcaram
presença e tiveram destaque na competição com seus mais de 30 atletas da Baixada Fluminense.
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AGENDA NO JORNAL EXTRA
— A gente tem a intenção de que o
candidato que for eleito firme
compromisso de atender o que
está na Agenda Queimados 2030.
Além disso, queremos estimular na
população a participação e o
monitoramento das ações políticas
que acontecem no município —
ressaltou
Gisele
Castro,
coordenadora sociocultural do
Golfinhos da Baixada.
Fonte: Jornal Extra
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GIRO DA AGENDA QUEIMADOS 2030

A roda de conversa da AMPARA é um programa periódico que acontece sempre as sextas-feiras,
conduzida pelo Professor Rufino. Nesta edição o tema foi a Agenda Queimados 2030, e contou com
a participação do Vitor Mihessen da Casa Fluminense, Jorge Peixoto da AMPARA, Lennon Medeiros
da Bxd_Qm2, Angélica Pequeno Arquiteta, Carlos Green Bike do Pedala Queimados e Taísa
Gonçalves e Eloi Farias do Golfinhos da Baixada. Cada representante citado acima, falou um pouco
sobre o tema que construiu na Agenda e a importância de cada um deles. Durante a conversa foi
possível debater e ouvir o ponto de vista de cada um, além de potencializar ainda mais o alcance do
documento para toda a cidade de Queimados. É importante ressaltar que este documento se trata
de um instrumento para orientar as lideranças da cidade na busca do alcance dos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidades (ONU).
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR A RODA DE CONVERSA NA ÍNTEGRA
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LANÇAMENTO DO CURSO DEZCONSTRUIR
A partir dos dados alarmantes que a pesquisa
da iniciativa Golfinhos Solidários apontou, bem
como dos eixos abordados na Agenda
Queimados 2030, nasce o projeto DEZconstruir,
que se trata de um curso de capacitação:
"Pequenos reparos domésticos" . Seu nome
traz a intenção de confundir. E nesse sentido
despertar para novas ideias e possibilidades. O
DEZ é o resultado da adição de 3 valores:
desenvolvimento sustentável; superação da
violência e o direito à cidade. Que somados
com a empatia, o respeito, a sororidade, a
equidade, o amor, o empoderamento e a
paz fazem possível a construção de uma nova
realidade territorial. Seu público potencial são:
mães solos, mulheres negras e população
LGBT+.
Embasado nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, esperamos contribuir para
a construção de uma sociedade mais justa e
também diminuir as violências sofridas pelas
mulheres e pela população LGBT+. Além disso,
contribuir para o empoderamento individual e
coletivo.

AMIGOS DOS GOLFINHOS
“Foi incrível, adorei conhecer a galera aí, adorei ver eles nadando, nadam muito bem, tem
muito potencial. Eu já estava coma ideia de fazer uma doação ou uma ação na minha área de
odontologia, e aí eu lembrei que na época da faculdade a gente fez no dia das crianças um kit
de higiene oral para as crianças que a gente atendia na clínica, e aí eu falei: Ah, vou fazer isso!
Porque eu também não sabia para quem eu iria doar e aí eu lembrei de você (Prof. André) e do
Projeto, pois eram em torno de 350 e eu achava que não ia conseguir, mas ai eu fui falando
com meus amigos e com o pessoal do Natação no Mar, e a galera também super apoiou tanto
financeiramente quanto com os itens e aí eu consegui mais que 350 kits. Eu acho que a gente
tem que pensar sempre em ajudar o próximo e a melhor forma que eu posso ajudar é com que
eu aprendi, e eu não estou só para ganhar dinheiro na odontologia, eu quero poder levar
saúde para as pessoas, então se eu posso minimamente ajudar de uma forma tão simples que
é um kit de escova, pasta e fio, influenciar na questão da saúde bucal, eu acho incrível. Eu
adorei conhecer vocês e em breve a gente vai se vê, beijo para todos!”
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LUISA ANDRADE
AMIGA DOS GOLFINHOS
PARCEIROS

APOIADORES LOCAIS
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