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INICIAMOS AS OBRAS PARA UMA SALA MULTIUSO

GOLFINHOS EDUCAÇÃO

Fotos do andamento da obra

O Golfinhos da Baixada vem trabalhando de
forma colaborativa com outras instituições da
cidade de Queimados e adjacências. Com a
pandemia do COVID-19, o trabalho em rede se
intensificou levando a ações que contribuíram
de forma positiva para a comunidade em que
estamos inseridos. Em abril de 2020, abrimos
uma nova frente, o Golfinhos Solidários, que
aliado a outras instituições locais, ajudou as
famílias da região da Baixada Fluminense que
foram impactadas em decorrência da pandemia.
Com o espírito de ajudar aos que mais precisam,
vem aí o projeto Golfinhos Educação, uma nova
iniciativa que terá como foco o enfrentamento
aos impactos negativos gerados pela pandemia
na educação. E para que isso se torne realidade,
iniciamos uma reforma da nossa antiga cantina
para transformá-la em uma sala multiuso, e isso
só foi possível graças a parceria entre os
Golfinhos e o Instituto Phi.

COM FOCO NAS ODS DA ONU
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), se tratam de desafios globais definidos
pela Organização das Nações Unidas (ONU)
enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo.
Diante desses desafios, a sala multiuso do
Golfinhos buscará atender os seguintes ODS: 4)
Educação de qualidade, 5) Igualdade de gênero
e 10) Redução das desigualdades.
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VESTIR GOLFINHOS
Os atletas de alto rendimento já tinham estreado
o novo uniforme para as competições, e agora
chegou a vez das nossas turmas regulares. Com
um designer moderno e apropriado, nossas
crianças e adolescentes poderão nadar com o
máximo conforto e qualidade que se espera de
um uniforme confeccionado com uma empresa
especializada. "Golfinhos na cabeça", é assim a
nova touca personalizada na cor azul royal, tendo
em um dos lados a nossa logo e do outro escrito
Golfinhos da Baixada.

LEI ALDIR BLANC
O projeto Golfinhos da Baixada foi contemplado
com a Lei Aldir Blanc, e com isso, a nossa
coordenação esteve presente no encontro com a
nova equipe da Secretaria de Cultura e Turismo –
Esporte e Lazer, com o propósito de discutir com
os contemplados da Lei Aldir Blanc e para
começar a definir como os projetos culturais
serão entregues ao povo queimadense.

O que é a Lei Aldir Blanc?
“A lei foi aprovada em junho pelo Congresso Nacional, mas aguardava
regulamentação. Ela ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em
homenagem ao compositor e escritor que morreu em maio. “A Lei
Aldir Blanc é um momento histórico que a gente deve celebrar”,
afirmou o secretário. “É uma ajuda significativa em um momento de
emergência”. ”
Fonte: https://www.gov.br/pt-br

Amigos dos Golfinhos
"Olá Golfinhos. Sinto-me muito honrada de fazer parte do seu grupo de amigos. O
trabalho é muito sério e importante para a população de Queimados e, as pessoas que o
administram, são competentes, honestas e altamente envolvidas no trabalho. Fiquei
orgulhosa de ver a Gisele na televisão apresentando o projeto DEZconstruir, que é um
braço do Golfinhos da Baixada. Consiste em treinar mulheres da região, mães dos
nadadores, para atuar como profissionais de pequenos reparos domésticos. A Agenda
Queimados 2030 é um planejamento real do que se pode melhorar numa das regiões
mais pobres do nosso município. Bora Natação no Mar, colaborar e apadrinhar mais e
mais esse trabalho. Depois da pandemia. podemos combinar uma ida de Van até o
projeto, para conhecer de perto o trabalho e essas pessoas que fazem a diferença. Que
Deus continue os iluminando cada vez mais, para que possa através de vocês fluir o amor
divino para a família Golfinhos da Baixada."
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