


A MUDANÇA COMEÇA  

NA SUA RUA 



Cultural 

Esportivo 

DUAS SITUAÇÕES DE 
INTERVENÇÕES EM BAIRROS 

 

Social 



REMO SEM 

FRONTEIRAS 



• Escreva o texto aqui... 

TÍTULO 
S U BT Í T U LO  





DESAFIO? 

ZONA DE ALTA 
VULNERABILIDADE 
SOCIAL 



Iniciado em 2006, o projeto Remo Sem Fronteiras já atendeu mais de 500 crianças. 



Incentiva a transformação social através da prática do esporte oferecendo também ações 

voltadas de arte, cultura, lazer e educação ambiental nas comunidades.  



Atua com as modalidades de Stand Up Paddle, Canoa Havaiana, Remo e Remo 

adaptado. 



Desenvolve atividades coletivas contribuindo com o desenvolvimento familiar e 

individual de crianças, jovens e adolescentes em situação de risco. 



 

O acompanhamento dos educandos durante o projeto acontece por meio de ações 

nos níveis individual, familiar , escolar e em grupo. 



Contribuiu no processo de reabilitação de mais de 50 pessoas com limitação física. 



2005 

• Medalha de bronze na Paraolimpíada de 

Pequim, sendo a primeira medalha de bronze 

da história do Remo Brasileiro em competições 

paraolímpicas;  

 

2007  

• 1º lugar na Seletiva do Mundial de Remo na 

Alemanha, garantindo a classificação de três 

atletas para o Mundial e classificação para 

Paraolimpíada de Pequim; 

 

2008  

• Medalha de bronze na Paraolimpíada de 

Pequim, primeira medalha de bronze da 

história do Remo Brasileiro em competições 

paraolímpicas;  

• Vice Campeonato no Mundial na Alemanha; 

• 04 atletas do Remo sem Fronteiras 

participaram da Paraolimpíada de Pequim em 

2008. 



IMPRENSA 





APOIADORES 





NOSSA PROPOSIÇÃO 



• Escreva o texto aqui... 

TÍTULO 
S U BT Í T U LO  

Pelourinho 

Corredor da 
Vitória 

Yatch 

Bahia Marina 



PROJETO 



Alagados 

Candeal 







DESAFIO? 

GRANDE NÚMERO DE 
CRIANÇAS COM BAIXO 
ÍNDICE DE LEITURA 



O Café com Letras vem preencher uma lacuna em aberto que temos nas comunidades menos 

favorecidas dos centros urbanos das nossas cidades brasileiras, inserindo nestes territórios 

bibliotecas móveis, adaptadas em carrinhos de café, tradicionais de Salvador.  



Objetivo é democratizar o acesso ao livro literário fomentando o acervo das bibliotecas 

comunitárias e adquirido, através da circulação dos tradicionais carrinhos de café transformados 

em bibliotecas itinerantes. 



Os 04 dinamizadores de leitura são jovens das comunidades que emprestam e recolhem os 

livros, realizam atividades de contação de história e rodas de leituras. 



Os carrinhos foram doados para as bibliotecas comunitárias existentes nos bairros, Espaço 

Cultural Alagados e Associação Pracatum. 



• Promoção de 02 palestras e 

seminários sobre leitura para 

a comunidade; 

 

• Realização de 12 Rodas de 

leituras ; 

 

• Curso de Formação para os 

dinamizadores de leitura dos 

bairros e coordenadores das 

bibliotecas comunitárias; 

 

• Realização de 1500 

empréstimos de livros; 
 











PLANOS 2018 



Pituaçu 

Vila Canária 

Saramandaia 

Alagados 

Candeal 

Gamboa de Baixo 

Calabar 
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