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Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui!

REALIZAMOS UMA EXPOSIÇÃO DE ARTE
esta ação das águas

mundo • água • arte • crise

A EXPOSIÇÃO ESTA AÇÃO DAS ÁGUAS
A exposição Esta ação das Águas flui a partir de uma escrita coletiva e com total intencionalidade de
reconhecer POTÊNCIAS. Sobre a ótica da trivialidade, a temática da água nos transborda por inteiro.
Se de um lado temos a vida do outro temos a morte. Aí nesse momento a escrita que ainda sendo
de grupo assume voz de primeira pessoa. E a humanidade é o que importa. A baixada não é
somente um lugar, a baixada fluminense são as pessoas que nela vivem, que por ela passam, que a
aqui constroem e que aqui dormem e acordam. E sobretudo a baixada são as pessoas que aqui
sonham. Está ação das Águas, Estação das Águas. Ela, água, quando não cai das torneiras, cai no
feitio de lágrimas tão salgadas feito o mar. Mar esse que não nos quer para o lazer, mas sim para o
trabalho. Canalizados em trens viajamos com demora e desaguamos em enxurrada. Nos dias mais
quentes tudo fica menos belo e mais caro. No celeiro de poetas no final dos anos 80 Elisa Lucinda
anuncia: O mar não está pra pretxs. No entanto da outra margem do rio o Golfinhos da Baixada com
sua estética do afeto nada contra as barreiras invisíveis. Eu Gisele Castro coordenadora sociocultural
dessa iniciativa popular, sigo por aqui feliz da vida tipo banho de mangueira no quintal e acreditando
que tudo é possível. (Texto da Curadoria da Exposição)
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Devido a pandemia do COVID-19, as aulas presenciais foram substituídas pelo ensino remoto, mas
sabemos que estudantes da rede pública foram muito prejudicados pela falta de acesso a internet.
De acordo com o Mapa da Desigualdade de 2020 (Casa Fluminense), somente 27,06% dos
moradores de Queimados têm acesso à internet banda larga. Sabendo desses dados alarmantes,
transformamos a nossa cantina em uma sala multiuso que em breve fará parte das atividades do
Golfinhos da Baixada. É um sonho grande, mas graças ao apoio de instituições como o Instituto Phi,
este sonhos está muito perto.

HISTÓRIA INSPIRADORA
"Me chamo Silvio e minha profissão é pintor profissional. Para mim é
motivo de muita alegria fazer parte dessa obra, saber que estou
contribuindo para uma cidade melhor, com mais oportunidades para as
nossas crianças e adolescentes. Minha ajuda é dar cor a essa sala,
assim como o projeto Golfinhos Educação dará sonhos a esses alunos,
e seguimos acreditando em uma vida mais justa e colorida."

JUNTE-SE
A NÓS

Amiga dos Golfinhos
Participamos de um papo muito animado com a nossa querida amiga
Alessandra Dias, mais conhecida como Alê, que em maio de 2020 criou a
página @segueaale com uma “pegada” esportiva e motivacional e desde
então tem conectado bastante gente. Contamos um pouco da história dos
Golfinhos e os momentos marcantes que nos fazem acreditar que nosso
trabalho ajuda a transformar vidas.
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