RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – CARAVANA DA ALEGRIA
ESTAÇÃO BRT TAQUARA E ENTORNO
Vimos por meio desta apresentar o relatório das ações promovidas, em parceria com
esta Instituição, no último dia 25/08/2018, como segue:
DOS OBJETIVOS DO JPA, EU TE AMO
O Instituto Lucinha Gonzalez e Julia Rabelo de Arte e Cultura - JPA, Eu te amo! tem como
objetivo principal o desenvolvimento socioeconômico de Jacarepaguá, em prol da
melhoria de qualidade de vida da nossa comunidade e da elevação dos índices de
desenvolvimento humano do bairro, promovendo ações na área da arte e cultura,
esporte e lazer, cidadania e responsabilidade social, capacitação e geração de
trabalho e renda.
Para atingir seus objetivos, ampliando a sua capilaridade e a expansão das suas
atividades em benefício da sociedade, firma termos de parceria, apoio e cooperação
técnica com entidades públicas, privadas e outras instituições da sociedade civil,
visando o fortalecimento mútuo dessas Instituições e da sociedade como um todo.
DA PARCERIA COM O SESC
Considerando o interesse recíproco do JPA, Eu te amo! e SESC na promoção do
desenvolvimento social no bairro de Jacarepaguá, pactuou-se com esta Instituição
apoio para viabilizar as ações do projeto denominado CARAVANA DA ALEGRIA, que é
realizado mensalmente pela nossa Instituição.
A Caravana da Alegria é um projeto que visa a requalificação de espaços públicos em
situação de deterioração e abandono, devolvendo-os à sociedade revitalizados, para
que sejam usufruídos por todos os membros da nossa comunidade, promovendo a
interação social, o bem-estar e o lazer.
Na data do evento, além do mobiliário urbano, intervenções artísticas (grafite)
jardinagem, biblioteca com livros e composteira, que foram incorporados ao patrimônio
público, foram realizadas as seguintes atividades, nos segmentos de: esporte e lazer,
cidadania e responsabilidade socioambiental, capacitação e empreendedorismo, arte
e cultura:
Ações de Esporte e Lazer:
- Jogos cognitivos de tabuleiro.
Ações Sociais e Socioambientais
Oficina de empreendedorismo;
Oficina de artesanato com resíduos têxteis;
Jogo dos 4 R’s – Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Revitalizar;
Sensibilização social em relação ao lixo orgânico e a compostagem;
Sensibilização social em relação a degradação do meio-ambiente e a cidadania;
Incorporação, ao patrimônio público, de uma composteira orgânica;
Incorporação, ao patrimônio público, de 18 lixeiras confeccionadas em material de
descarte (Pallets);
Incorporação, ao patrimônio público, de 50 jardineiras confeccionadas em material de
descarte (pneus);
Incorporação, ao patrimônio público, de 7 mesas com 4 bancos, confeccionadas a
partir da reutilização de troncos de árvores derrubadas;
Incorporação, ao patrimônio público, de 3 brinquedos confeccionados com material
de descarte (pneus);
Plantação de 800 mudas de flores;
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Plantação de 20 árvores;
Remoção de 6 toneladas de lixo;
Podas de 75 árvores;
Remoção de 2 árvores doentes com risco de queda;
Mobilização de mais de 70 voluntários do bairro;
Geração de aumento no volume de vendas dos comerciantes locais em 20%. (Dados
colhidos a partir de pesquisa informal com os comerciantes).
Ações de Arte e Culturais
Música:
- Solo de Violino com Davi Benvindo
- Chorinho com o Grupo os Novos Chorões;
- Voz e Violão com Guilherme Cavalcante;
- Show de Rock com Wagner José e seu bando;
- Canja de diversos artistas independentes do bairro.
Artes Plásticas
- Mais de 1.200 metros de Intervenções urbanas artísticas (grafite) em muros, postes,
“pirulitos) e muretas.
Literatura
- Biblioteca (ponto de cultura);
- Doação de 120 obras literárias de diversos gêneros para público adulto e infantil;
- Leitura para crianças.
Dança
- Apresentação de flash mob realizado pela Cia de Ballet do Rio de Janeiro.
PÚBLICO ALCANÇADO
Antes do evento (de 20 a 24/08/2018) – ações de sensibilização social realizadas por
voluntários do JPA, Eu Te amo! e empreendedores da FES – feira de empreendedores
sustentáveis – aproximadamente 1.000 pessoas.
Durante o evento sábado 25/08/2018 das 10h às 17h – aproximadamente 4.000 pessoas;
Após o evento - A Taquara tem uma população de aproximadamente 57.500
moradores (estimativa do senso 2017), dos quais, estima-se que, pelo menos 10% deles
circulam diariamente pelo Largo da Taquara e Estação do BRT, assim, a ação da
Caravana da Alegria realizada em 25/08/2018 alcançará novos beneficiários com as
intervenções urbanas, jardinagem, composteira e biblioteca pública incorporadas ao
patrimônio.
PRINCIPAIS PARCEIROS DO PROJETO CARAVANA DA ALEGRIA
Comlurb limpeza urbana
Projeto Rio Novo Olhar
Fundação Parques e Jardins
Superintendência de Jacarepaguá
Empreendedores da FES – Feira de Empreendedores Sustentáveis
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018
Alexandra Azalim Gonzalez
Presidente
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