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JANEIRO
 
Começou animado e com o “pé direito”!

Claudia Solano está finalizando lindamente o nosso site e para complementar, Vic 
Von Poser preparou vídeos super legais para ele. 

A outra boa notícia veio de Marcela Bronstein: ela se interessou em fazer uma 
doação para o Nosso Instituto.

Fomos ao Hospital da Mulher para fechar nova parceria para ação de enfrenta-
mento à gravidez na adolescência a ser feita com a Escola CE Caetano Belloni em 
São João do Meriti.

FEVEREIRO 
Nossa logomarca ficou pronta!

O mês foi cheio: acertamos o dia das palestras no Escola Caetano Belloni, contata-
mos Helena Duncan para começar as nossas atividades nas mídias sociais e Lucia-
na Azambuja, assessora de imprensa, para dar maior visibilidade ao Nosso Ins-
tituto nessa ação. Através de Luciana, conhecemos Dini Sant’anna, jornalista da 
Globonews, e Helena Borges, repórter do caderno Sociedade, do jornal O Globo.
Para fechar o mês com chave de ouro, convidamos Claudia Solano para fazer par-
te do Nosso Instituto.



MARÇO
  
Recebemos as nossas primeiras doações - tudo em cima para a ação no Escola 
Estadual Caetano Belloni, dia 14. Foram duas palestras para turmas da manhã 
e tarde do 9o ano do ensino fundamental II. A diretora da escola Tatiana Levino 
se mostrou uma grande parceira do Nosso Instituto, conseguindo juntar duas 
turmas de alunos muito interessados, receptivos e calorosos. Cada turma com 
sua particularidade, todas as dúvidas foram esclarecidas. O ambiente escolar 
trouxe um clima leve e descontraído para os encontros. Foram captados depoi-
mentos de alguns alunos em vídeo e muitas fotos foram tiradas. Folders infor-
mativos com novo design foram distribuídos para todos os alunos nessas primei-
ras palestras que Claudia assistiu.

Antes disso, porém, aproveitando o Dia Internacional das Mulheres, Ana deu 
uma entrevista ao vivo na Rádio Nacional no programa SINTONIA NACIONAL, 
com Gláucia Araújo. Erica e Patrícia deram outra entrevista ao vivo para o pro-
grama PAINEL DA MANHÃ na Rádio Roquete Pinto. 

Durante o mês tivemos encontros muito frutíferos com pessoas que trabalham no 
Terceiro Setor. Procuramos Luiza Rudge, gerente de desenvolvimento Institucio-
nal da Desiderata, que nos nutriu de esperança e alegria, respondendo às muitas 
dúvidas que temos sobre o setor; através de Marcela Bronstein encontramos Paula 
Vianna, diretora da Parceiros da Educação, que nos recebeu de portas abertas e 
sorriso no rosto, contando da incrível jornada da Parceiros.  
Nos encontramos com Alice Kahane, amiga médica e entusiasta do projeto de 
enfrentamento à gravidez na adolescência. Ela nos incentivou a desenvolver um 
projeto piloto para medir impacto em uma determinada área.

Tivemos uma reunião com pessoas-chave da empresa MSD que nos forneceram 
material de pesquisa sobre implantes. Cézar Tobias Guimarães, Fernando Risso, 
Kelly Cristiane Aguilar.

Por fim, nos reunimos com Julia Rangel, fundadora da Rede Postinho. Apresen-
tamos uma proposta de projeto piloto na área de atuação dela, a comunidade do 
Cantagalo. 

Site e mídias sociais prontos!





ABRIL 
 
Começamos a desenhar um planejamento de metas de curto, médio e longo prazo 
do Nosso Instituto e a desenvolver uma metodologia de trabalho. Um período de 
muito aprendizado.

Através de Paula Vianna, encontramos Alycia Gaspar, do Instituto Trevo e con-
versamos sobre unir forças para ações nas escolas municipais parceiras.
Ana escreveu um projeto para Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 
 
 

MAIO  
O mês entrou e novas doações foram feitas! Já estamos com um planejamento de 
postagens para mídias sociais e sentimos que aos poucos, estamos nos organizando 
para crescer.

Ana deu uma aula de capacitação para profissionais da saúde da Prefeitura do 
Rio de Janeiro. 

No final do mês, palestra sobre violência obstétrica no CEDIM a convite da sub-
-secretára Sandra Ornellas.



JUNHO
  

Mês repleto de atividades. Aula para pós-graduação na Maternidade Escola da 
UFRJ e presença marcante no esquenta do Festival WOW. 

Reunião com Julia Rangel, Alessandra Vianna e Clarice Moreira para desenhar 
conjuntamente o projeto piloto Nosso Instituto - Rede Postinho. 

Reunião no DEGASE junto à Sandra Ornellas - subsecretária de Combate à Vio-
lência contra a Mulher, Aline Inglez - Assessora Especial da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Lucia Mothé Glioche - Juiza Ti-
tular da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, Katherine Jatahy - Juiza 
Auxiliar da Vara da Infância e Juventude Integrante da Coordenadoria Estadu-
al da Mulher em Situação de Violência. Doméstica e Familiar do TJ-RJ, Maura 
Cristina Batista - Coordenadora Técnica do Centro de Socioeducação Professor 
Antônio Carlos Gomes da Costa e Carla Ramos Santos Adão - Diretora Adjun-
ta do Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa para 
iniciar projeto de enfrentamento à gravidez das adolescentes internas no Centro 
Socioeducativo. 

Kelly Aguilar, da empresa MSD, nos procurou para elaborar uma exposição artís-
tica a ser realizada no IAMPSE. Ficamos muito felizes com a possibilidade de criar 
e fazer arte através do Nosso Instituto. 

Fomos procuradas também por Bárbara Carvalho, repórter da Globonews, para 
pautar uma matéria para a TV por assinatura. 

Finalizando o mês, fizemos um curso de capacitação em mídias sociais especial-
mente elaborado para o Nosso Instituto, com as professoras Elis Monteiro e Hele-
na Duncan. 

O curso de 15 horas de duração nos deu muito embasamento de como nos posi-
cionar para os públicos que queremos atingir. 

Tivemos nova reunião com Instituto Trevo e dessa vez contamos com a presença 
da Ana Cristina Perez Ribeiro, da Associação Saúde Criança Responder. 





JULHO  
Começamos bem com matéria na Globonews sobre o trabalho feito pelo Nosso 
Instituto!  

Uma bela reportagem feita pela jornalista Bárbara Carvalho, pelo jornalista cine-
matográfico Danilo Pousada e pela produtora Fabiana Cimiere foi exibida no dia 
03 no Jornal GloboNews Edição das 10 horas, apresentado por Raquel Novaes e 
Cecília Flesch: http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/um-em-
-cada-5-bebes-sao-filhos-de-meninas-de-10-a-19-anos/7737022/ 

No dia 04, também marcamos presença em matéria no Caderno Sociedade no jor-
nal O Globo. Reportagem feita por Ana Paula Blower sobre mortalidade materna:
https://oglobo.globo.com/sociedade/rio-o-sexto-estado-do-pais-com-pior-taxa-
-de-mortalidade-materna-1-23785428 



Através da Alycia Gaspar, entramos em contato com Ana Beatriz Alencar, coor-
denadora de projetos da La Vida, uma instituição de caridade sediada na Grã Bre-
tanha, que apoia projetos de caridade na América Latina, muito interessada pelo 
nosso trabalho. Alycia também nos colocou em contato com o Instituto Apontar, 
através da Ana Cecília Neto. Sentimos que nossa rede está ganhando corpo. 

Dia 06 terminamos nosso curso de capacitação em mídias sociais. Estamos ani-
madas para colocar em prática tudo o que aprendemos. 

Patrícia Nascimento, uma de nossas fundadoras, pediu para ser desligada da equi-
pe mas continua fazendo parte do quadro de Conselho do Nosso Instituto.

Clarissa O’Neill, historiadora, começou a trabalhar conosco. 

Tivemos um encontro com Regina Affonso, do Coletivo Amigos do Leme. Regina 
se mostrou interessada em promover ações do Nosso Instituto junto ao Coletivo.
O projeto com Rede Postinho está andando: tivemos uma reunião produtiva com 
Julia, Ivana Barradas, Fernando Carraresi e Francisco Barreto Araújo. Equipe 
toda apresentada e a fim de arregaçar as mangas no enfrentamento à gravidez na 
adolescência! 

Para coroar esse mês cheio, fomos conhecer Paula Fernandes, da ONG Uma Gota 
no Oceano - o trabalho incrível que eles fazem é inspirador. Helena Borges foi 
chamada para participar da reunião e o reencontro com ela foi especial. Paula nos 
muniu de ideias e carinho. 



AGOSTO 
 
Foi um mês em que muitos encontros importantes aconteceram. Na reunião que 
tivemos com Rede Postinho, foi sugerido que entrássemos em contato com a ONG 
Viva Rio, que também atua na área do Cantagalo. Através da Cibelle, fomos à 
uma reunião com Marília Rocha, Miguel Gonçalves, Laís Araújo e Cléo, na sede 
do Viva Rio. Eles se interessaram pelo projeto piloto e falaram sobre entrar como 
parceiros na 3a parte do projeto: capacitação em tecnologia. 

Tivemos uma reunião com Luciana Phebo, coordenadora dos escritórios Rio de 
Janeiro, Vitória e São Paulo da UNICEF. Ela explicou sobre como realiza suas pes-
quisas e nos deu precioso material de leitura produzido pela UNICEF. 

Estivemos na Associação Saúde Criança Responder com Cida Paranhos, Ana 
Cristina Perez Ribeiro e Danuzia Costa. Elas estão muito interessadas que o Nosso 
Instituto faça uma ação com as meninas e mulheres que frequentam a casa.
Por fim, Ana escreveu um artigo para o blog Agora é Que São Elas, da Fo-
lha de São Paulo: https://docs.wixstatic.com/ugd/e87aba_774c18621d-
954900857f5583be0e7a45.pdf



SETEMBRO  

Fomos procuradas pelas sócias Roberta Castanheira e Paula Taborda que nos 
propuseram fazer uma promoção na loja de acessórios Pili’s Secret para mês das 
crianças, revertendo 5% da venda dos brincos no mês de outubro para o Nosso 
Instituto! Estivemos em uma das lojas para filmar vídeos para as mídias sociais e 
preparamos material gráfico sobre o Nosso Instituto que vai ficar exposto nas lojas. 
Ficamos muito felizes. 

Encontramos Patrícia Xavier, Superintendente de Enfrentamento de Violência 
contra a Mulher, no CEDIM. Conversamos sobre o andamento da ação no DEGA-
SE e apresentamos um projeto de mesa redonda com exibição de filme. Patrícia se 
mostrou interessada em elaborar projetos com o Nosso Instituto. 

No dia 19, matéria no jornal O Globo com participação do Nosso Instituto:
https://oglobo.globo.com/sociedade/estudo-indica-que-uma-em-cada-16-america-
nas-foi-estuprada-na-primeira-vez-23955807 

No mesmo dia 19, Ana deu uma palestra no Fórum do Serviço Social em Belfort 
Roxo sobre o tema Violência Institucional na Saúde. Na plateia, 30 assistentes 
sociais interessadas e atentas. 

Dia 29, outra participação do Nosso Instiuto em matéria do jornal O Globo sobre 
uma medida perigosa do Conselho Federal de Medicina: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/mpf-contesta-resolucao-que-da-autonomia-me-
dicos-contra-vontade-das-gravidas-23981096?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_
medium=aplicativo&utm_campaign=compartilhar



OUTUBRO 
 
Começou com muita empolgação por causa da campanha da Pili’s Secret.
 
Dia 09, a convite de Sérgio Fróes, Ana fez uma palestra sobre Sexualidade, autoes-
tima, prazer & respeito, no Windsor Copacabana. A palestra faz parte da SIPAT 
(semana interna de prevenção de acidente de trabalho).

Tivemos uma excelente reunião com Stella Taquete, pesquisadora, que nos escla-
receu dúvidas que tínhamos em relação à realização de pesquisa acadêmica para 
publicação.

Dia 23, Erica recebeu o Prêmio Lions Comunicação e Jornalismo pelo trabalho 
desempenhado no Nosso Instituto.

Em outubro também teve encontro delícia com uma jovem mulher muito genero-
sa, a artista plástica Joana Uchôa, que deu dicas preciosas sobre Instagram e nos 
brindou com seu sorriso bonito. Nossa querida Clarissa também esteve presente 
e, entre outros trabalhos que faz para o Nosso Instituto, decidiu que vai participar 
mais ativamente das nossas mídias sociais.

Dia 28 e 29, Ana foi convidada a participar de Media Training coordenado pelo 
Instituto Patrícia Galvão e GHS, em São Paulo. O evento, para profissionais que 
atuam nos serviços de atenção para mulheres e adolescentes em situação de violên-
cia doméstica e sexual, contou com a presença de jornalistas, defensoras públicas, 
promotoras de justiça e profissionais de saúde, e abordou estratégias sobre Defesa 
ao Direito ao Aborto no Ambiente de Debate Público. É um privilégio fazer parte 
de um evento desse porte, debatendo sobre um problema que acomete tão grave-
mente nossa sociedade.

No último dia de outubro, nova palestra de Ana no Windsor Barra sobre Sexu-
alidade, autoestima, prazer & respeito. Com lotação máxima, a palestra foi um 
grande sucesso. 





NOVEMBRO
Mês de bons encontros com Julia Rangel e Patrícia Teixeira. 

Fomos procuradas por Pedro Henrique de Almeida Fernandes, Diretor de 
Marketing da Junior Pública - Consultoria da Fundação Getúlio Vargas, inte-
ressado em nos apresentar uma proposta de trabalho junto à empresa. No dia 12 
tivemos uma reunião por Skype e ficamos animadas com a possibilidade de fazer 
uma consultoria em Gestão.
 



DEZEMBRO  

É um mês curto, mas não sem novidades. 

Através de Marcelo Andriotti, Assistente - Gerência de Educação de Jovens e Adul-
tos no dia 13, tivemos uma reunião com Priscila de Andrade Oliveira, Gerente - 
Gerência de Educação de Jovens e Adultos e Tânia, na Secretaria Municipal de Edu-
cação. Elas nos pediram para preparar um plano de trabalho junto ao GEJA para 
2020. Que seja o início de uma parceria frutífera! ERICA PRECISA INDICAR. 

Nas nossas mídias sociais contamos com participações especiais de Andrea Maria 
Tavares, professora do Ensino Fundamenta I da Prefeitura do Rio de Janeiro, e Alci-
no Amaral, aluno de História da UERJ, no Dia da Consciência Negra. 
Dia 17, tivemos uma reunião interna para balanço de final de ano e revisão de metas. 

Ampliamos nossa rede, alcançamos algumas metas mas temos muito mais a fazer. E 
é justamente isso o que nos move: a sensação boa de pensar em ideias novas, estra-
tégias diferentes e o quanto podemos realizar. Que venha 2020!


