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Título

ONG RIO DE PAZ

Resumo

Rio, 17/03/2007. O sol nasce e surgem em Copacabana 700 cruzes na areia da praia

denunciando os assassinatos no Rio naquele ano. Nascíamos ali, com protestos de impacto

visual na luta pelos Direitos Humanos, pela redução de homicídios e pelo combate à pobreza. E

ampliamos nossas ações para a favela.

Link da matéria ou do vídeo

https://drive.google.com/file/d/1mDumlYfsaY7YNweCePoK42qG0b3jDNVJ/view?usp=sharin

g

Há quanto tempo a prática está em funcionamento?

HÁ 15 ANOS

Qual a principal inovação da sua prática?

Nosso diferencial são as manifestações. Ao longo de 15 anos, a estética da luta se tornou a

marca registrada dos nossos protestos, que acontecem no Rio, Brasília, São Paulo e até no

exterior. Somos a única ONG no Brasil que leva para as ruas protestos de impacto visual,
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silencioso e de forma ordeira. 

A ideia é chamar a atenção das autoridades para os problemas de ordem pública e da sociedade

porque entendemos que também temos responsabilidade nas questões públicas do país e o dever

de fazer algo além de reclamar. E ao longo desses anos passamos também a incluir

performances em nossas ações dando vida às nossas instalações, antes apenas estáticas.

Ao contrário de tantos outros protestos,  costumamos fazer nossos atos até em dias de semana,

não fechamos ruas ou calçadas, não atrapalhamos o trânsito ou impedimos a circulação de

veículos e de pessoas. Pelo contrário. A intenção é que nossas manifestações aconteçam no

cotidiano do público para que ele, em sua rotina, nos veja. 

Por isso, é comum contarmos com a participação de pessoas que passam por nós. Algumas nos

ajudam a montar as instalações, dão depoimentos emocionados para os jornalistas locais e da

imprensa internacional (isso aconteceu muito na pandemia), publicam nossas manifestações em

suas redes sociais e compartilham nossos posts.

Também não usamos carros de som porque entendemos que uma imagem vale muito mais que
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palavras. Qualquer um que passe pelos nossos protesto consegue entender o que estamos

querendo dizer. Usamos apenas faixa com uma frase de protesto.

Somos também uma ONG de origem de classe média que fincou raízes dentro das favelas

quando, além de levar serviços e ajuda humanitária, construímos nossa sede dentro do

Jacarezinho, onde atendemos a população local.

Explique o processo de implementação da prática:

Geralmente, não temos muito tempo para programar nossas manifestações porque os temas

surgem de repente na mídia, como violência policial, fome, as mortes pela Covid-19. E, para

não perdermos o momento da notícia, temos que correr para produzir algo de impacto.   

Como o assassinato da juíza Patrícia Acioli. A magistrada foi morta numa quinta-feira e na

segunda conseguimos mobilizar a população que foi para a frente do Fórum de São Gonçalo

com mordaça e toga pretas. Foram vários atos contra este crime, um atentado ao Estado

Democrático de Direito. Como não protestar diante de tamanha brutalidade e afronta? E

também escolhemos uma árvore na praia de Icaraí, em Niterói, para homenageá-la, inspirados

no juiz Giovanni Falcone.
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E essa corrida contra o tempo foi muito comum na pandemia quando o número de mortos

aumentava em tempo recorde. Foram mais de dez manifestações em um período curto. E,

devido ao isolamento social, nossas reuniões eram virtuais e nossa produção contou com

número reduzido de pessoas. E fomos além do objetivo: protestamos também em Brasília

mobilizando a CPI da Covid-19, no Senado.

O tema a ser levado para as ruas é discutido pelos integrantes da ONG com base nas ideias do

nosso fundador Antonio Carlos Costa. Em seguida, convocamos os voluntários e compramos o

material, que será preparado para o ato. No dia, todos chegam às 2h para que às 6h tudo esteja

pronto. Às 14h, tudo acaba.

As nossas outras ações são previamente elaboradas pelos nossos funcionários, que são poucos

porque não temos verba suficiente para contratar uma equipe completa, mas temos voluntários.

Há também as ações emergenciais, como chacinas, mortes de crianças por balas perdidas,

operações policiais. Nesses casos, vamos ao local para saber dos fatos e oferecer ajuda às

vítimas. Um desses exemplos foi a chacina do Jacarezinho, há um ano, que deixou 28 mortos

após ação da Polícia Civil. Também viajamos às pressas ao Nordeste este ano onde

conseguimos ajudar as vítimas das enchentes.

Quais os fatores de sucesso da prática?
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Em nossa primeira manifestação tivemos cobertura da mídia fazendo nossa mensagem chegar

às autoridades e à sociedade. Desde então,  nossas ações passaram a ser acompanhadas até pela

imprensa internacional fazendo o mundo conhecer um Brasil muito além do Carnaval e futebol.

Tornamo-nos referência em Direitos Humanos para estudiosos do tema e para a mídia. 

No Advocacy conseguimos o fim das carceragens nas delegacias do estado,  verdadeiros

depósitos de gente. Ajudamos com nossas manifestações a criar a Delegacia de Descoberta de

Paradeiro, após sabermos do número de desaparecidos e que as famílias não tinham ajuda do

poder público para encontrar seus entes queridos.

Ganhamos na Justiça, em parceria com um escritório de advocacia, processos contra o estado

do Rio para a família de Maria Eduarda, morta por bala perdida dentro de uma escola (o tiro

partiu de um PM); para a família de Adriana, mãe de um dos cinco meninos inocentes

metralhados dentro de um carro por PMs, em Costa Barros; e para a família de Amarildo,

também morto por PMs, na Rocinha. Foi nossa a campanha \"Onde está Amarildo\".

Conseguimos que São Paulo indenize a família de Jailton Vieira da Silva, uma das vítimas da

\"Chacina de Osasco\", morto por PMs e guardas municipais, em 2015.

Na pandemia, fomos muito procurados para falar sobre a política de combate à Covid-19. O

senador Randolfe Rodrigues participou de um dos nossos protestos e nosso fundador, Antonio

Carlos Costa, participou do encerramento da CPI da Covid-19, onde fez um discurso que
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repercutiu mundo a fora. 

Na chacina do Jacarezinho, ano passado, atuamos levando informações e imagens do massacre

à imprensa e entidades de Direitos Humanos. Após esse episódio, fomos procurados por um

grupo de psicanalistas voluntários de São Paulo e foi criada a Clínica de Psicanálise Rua do

Rio, que atende, de graça, vítimas de violência no Jacarezinho. 

Atendemos também as vítimas das enchentes no Nordeste este ano levando doações.

Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática:

*Sobre as manifestações:

- levantamento de dados: buscamos nas mídias, em estudos e com nossas fontes informações

sobre o assunto a ser abordado em nossas manifestações.

- planejamento: reunião da equipe para discutir o tema, data, dia, hora, local, qual será a

performance que faremos e distribuição de tarefas.

- desenvolvimento: compra de material, confecção das peças a serem apresentadas, convocação

de voluntários, logística de todo processo e aviso de pauta para a mídia nacional e internacional.

- execução: equipe da ONG e voluntários chegam ao local 2h para montagem da manifestação,
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que termina por volta das 14h. 

*Sobre as nossas outras ações (atendimento na nossa sede no Jacarezinho e em presídios, Rio

de Música (escola de música na favela), manutenção do mural pelo mortos na Lagoa,

atendimento psicológico e distribuição de alimentos): 

- captação de recursos em campanhas nas redes sociais.

- distribuição desses recursos para cada ação.

- implementação: compra de mantimentos e logística da entrega; recebimento e distribuição

deste material; manutenção do mural do mortos na Lagoa (que acontece eventualmente),

atendimento semanal no presídio, atendimento diário em nossa sede, acompanhamento dos

casos na justiça, atendimento psicológico virtual durante a semana, aulas de música semanais e,

a cada 15 dias, atividades em nosso Espaço Literário, no Jacarezinho.

Quais as dificuldades encontradas?

Nosso principal problema é o pouco recurso financeiro que dispomos para dar conta dos

pedidos de socorro que recebemos e das ações que implementamos. Como vivemos de doações

eventuais, não temos um grande patrocinador e não aceitamos verba pública por opção,
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contamos com a solidariedade dos brasileiros em nos ajudar quando podem.

Para conseguir dinheiro, sempre fazemos campanhas pelas nossas redes sociais pedindo

doações e isso ajuda em determinados momentos, mas não é o suficiente para ampliarmos

nossas ações, pelo contrário, sem esse pouco nem o que já fazemos podemos dar continuidade

em muitos momentos.

Foi o caso das quentinhas do Jacarezinho, que fazemos na nossa cozinha, na favela.

Começamos a distribuição de segunda à sexta, e lanches aos finais de semana. Com a queda nas

doações, passamos a doar três vezes por semana. Agora, só conseguimos distribuí-las às

quartas-feiras.

O brasileiro também está passando por muita dificuldade financeira e nesse período da

pandemia as doações caíram muito, dificultando bastante nosso trabalho, que já não era muito

folgado financeiramente falando.

Mas nunca deixamos de fazer nenhuma de nossas ações. Sempre damos nosso jeito, no entanto,

em algumas tivemos que diminuir a frequência das nossas ajudas por falta de dinheiro. Com

mais recursos, poderíamos contratar mais funcionários e, consequentemente, ampliar nossas

ações porque temos muita demanda, parte dela suprida com voluntários que nem sempre podem
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nos atender quando precisamos. 

Infraestrutura:

Temos nossa sede dentro do Jacarezinho. É um prédio de três andares com cozinha, uma sala de

aula, escritório e banheiros. Lá, já tivemos uma padaria escola, cursos profissionalizantes e

fazemos nossos atendimentos aos moradores encaminhando alguns ao mercado de trabalho e

dando apoio psicológico, alguns virtualmente.

Atualmente, nessa cozinha, nossas voluntárias fazem as quentinhas que são distribuídas no

Jacarezinho, cerca de 300 toda quarta-feira. É onde também costumamos receber imprensa

nacional e internacional e outras pessoas que querem fazer trabalho conosco ou simplesmente

conhecer o Rio de Paz.

Quando precisamos transportar alimentos ou qualquer outro tipo de doação que recebemos em

grande quantidade, precisamos pagar frete. Também pagamos transportadora quando temos

manifestação. É que usamos muito material e nem tudo os voluntários conseguem levar.

O Rio de Música começou em um espaço nosso que foi metralhado durante operação policial e
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teve que se mudar. Por sorte, não havia ninguém no local. Hoje, está em outro local conseguido

por nós. 

No antigo local do Rio de Música funciona hoje o Espaço Literário Rio de Paz com biblioteca, 

atividades culturais e de recreação para crianças e adolescentes do Jacarezinho.

Fora isso, alguns funcionários trabalham de casa e estão nas ruas em determinadas ocasiões

dependendo do tipo de ação a ser executada.

Equipe:

Parte da equipe atua no administrativo e outra, em campo.

Presidente

Vice-presidente

1ª Secretária 

2ª Secretária
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1º Tesoureira

2º Tesoureiro

1 Auxiliar Administrativo

2 Coordenadores de Projetos

1 Articulador Social

1 Assistente Social

2 Assessores Sociais (um no Nordeste)

Produtores de conteúdo para redes sociais e assessoria de imprensa

6 Professores de Música (projeto Rio de Música)

Orçamento:

R$ 70 mil/mês

Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela instituição

que está se inscrevendo?

Antonio Carlos Costa é fundador do Rio de Paz. É jornalista e teólogo também.

O Rio de Paz é uma ONG sem fins lucrativos de ajuda humanitária. 

Não temos vínculo político ou partidário. 

Não aceitamos verba pública.
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