ONDE INSCREVER-SE?
Sede do Ponto à Biblioteca Municipal Popular de Paquetá
End.: Rua Adelaide Alambari 41
Tel: 3397-0388. Horário: segunda a sexta 9 h às 16:30 h

EQUIPE

Fotografia – Prof Julio (Sorriso) e Professora Cecilia
Teatro - Prof Alessandra Biá
Reciclagem ( Artesanato) – Prof Ana Claudia
Capoeira - Prof Atila e Hudson Rosa
Informática – Prof José Felipe
Mostra de Cinema – Francisco J Silveira Gato
Coordenador técnico – Claudia Luna
Coordenador pedagógico - Terezinha Miranda
Eventos – Hildete Peixoto
Informativo - Sergio Gerônimo Delgado da APPERJ
Colaboradores – Angineli Angelim, Elias Antoine, Mozart Carvalho,
Katia Pino, Mafalda Muzzine, Selma Coltro, Myrian Cristóvão,
Sergio Casado, Bruno Pacheco, Carlos Gomes, Terezinha
Ribeiro, Fernanda Moraes, Margaret Moura, Arilson Brasil, Lucia Mattos.

PONTO DE CULTURA
“FAZENDO A DIFERENÇA EM PAQUETÁ”
INFORMATIVO I – JANEIRO DE 2010
EXPOSIÇÃO PAQUETÁ FOTO E POESIA
A Exposição Paquetá Foto e Poesia continua a acontecer na
Estação das BARCAS da Praça XV. Segundo o Departamento de
Marketing da empresa o numero de pessoas que passam pela
estação é em media de 1800 por dia.Durante as férias o
movimento de turistas naturalmente aumenta e em apenas um
sábado chegam a passar mais de 4 500 pessoas na estação.As
fotografias continuam encantando os passageiros.

Patrocínio

Apoio

PREPARATIVOS PARA O CARNAVAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR DE PAQUETÁ -XXI REGIÃO
ADMINISTRATIVA - CLUBE BARREIRINHAS-CLUBE MUNICIPAL - PAQUETUR
PORTAL PAQUETÁ-CRAS MACHADO DE ASSIS -PREVENTÓRIO - SEERJ

A professora Ana Claudia Casado está participando com alguns
alunos da produção da “Ala Amigos da Escola” do Bloco Silêncio
do Amor.

A produção consiste na elaboração e confecção das fantasias que no
caso são feitas com materiais reutilizados trabalhando o conceito dos
RS (reduzir,reutilizar e reciclar) que faz parte do Tratado sobre o
Consumo, elaborado durante a ECO 92.

foco foi feito através de ações que tenham este tema. Cerca de
70 kg de papéis que já foram utilizados pelos funcionários da Claro
no Rio foram repassados a Ong O Nosso Papel para serem
transformados em mais de 27 mil flyers e 900 cartazes, produzidos
para divulgar a programação do Mercado dos Arcos. Após a
reciclagem do papel é encaminhado para corte e silk screen.O
material pronto é distribuído nas praias da Zona Sul do Rio e nos
arredores do evento.
Com o objetivo de proporcionar uma experiência de produção e
sustentabilidade em Paquetá, montamos uma oficina de papel
artesanal reciclado experimental para que o produto final fizesse
parte do material de divulgação do evento.
A artesã Margareth de Moura de Paquetá foi capacitada para
coordenar a Oficina na ilha.Em espaço provisório cedido por uma
moradora a oficina passou a funcionar diariamente e a produzir as
folhas para a divulgação.
A Oficina de Paquetá produziu parte do material para duas Feiras.

GERAÇÃO DE RENDA COM PAPEL RECICLADO
Através da rede ASTA, a Ong O Nosso Papel, em fins de 2009 foi
convidada a participar de um projeto de reciclagem de papel para a
empresa CLARO, patrocinadora do evento Mercado dos Arcos.
É uma feira de produtos orgânicos e sustentáveis, que acontece na
Praça dos Arcos quinzenalmente aos domingos, com shows musicais,
oficinas criativas e outras opções de entretenimento gratuitas. Lá o
público encontra frutas, verduras, cookies, sorvetes, cupcakes e bolos
orgânicos, além de artesanatos, bolsas e acessórios feitos com
materiais reciclados.
Como a sustentabilidade é marca registrada do Mercado dos Arcos, o

Distribuição do material nas praias e na Lapa.

