
 



 

 

 

RELATÓRIO PÓS EVENTO 146° ANIVERSÁRIO DE SANTOS DUMONT 

 

Nos dias 20 e 21 julho de 2019, o Museu Aeroespacial – MUSAL, localizado no 

Campo dos Afonsos – RJ, promoveu um grandioso evento em comemoração ao 146° 

Aniversário de Santos Dumont. Sucesso de público. O evento reuniu cerca de 47 mil 

pessoas ao longo de dois dias de evento.   

Mais uma vez, o Instituto Casa Viva foi a ONG responsável por arrecadar os alimentos 

não perecíveis adquiridos ao longo dos dois dias de evento, e destinar a outras 

instituições também parceiras. Mais de 180 voluntários estiveram engajados nesta 

ação (um recorde). Ao todo, foram mais de 12 toneladas de alimentos arrecadados, 

15 instituições beneficiadas e 300 cestas básicas distribuídas aos moradores em 

vulnerabilidade social da comunidade Vila João Lopes, em Realengo.  

As instituições beneficiadas foram: Instituto Casa Viva, Instituto Astéria da 

Encarnação, Lar Daniel Cristóvão, Igreja Evangélica Semear, Igreja Evangélica 

Quadrangular, Assembleia de Deus Ministério Bela Vista, Associação Civil de Caráter 

Beneficente e Filantrópico Casa Semente, Lar do Ancião, Projeto Educacional e Social 

Casa da Amizade – PESCA, Espaço Esperança, Ong Transformando Amor em Ação, 

Comunidade Católica Jesus Menino, Associação Beneficente Terra Fértil, Instituto 

Bola Pra Frente e Associação Maranathá do Rio.  

Desta vez, o critério adotado para seleção das instituições seguiu as seguintes 

diretrizes: 1. Ter preenchido o cadastro de instituições com a devida documentação 

comprobatória de sua atuação; 2. Servir alimentos para crianças e/ou adultos, e 

distribuição de cestas básicas.  

Dos cerca de 12.553 kg de alimentos não perecíveis arrecadados, 5.700 kg foram 

destinados a cestas básicas e 604 kg descartados. O Instituto Casa Viva – ICV, ficou 

com 305 kg para distribuir entre seus usuários.  

Reiteramos nossa gratidão por todo apoio e parceria do Excelentíssimo Senhor 

Brigadeiro do Ar (R1) Luiz Carlos Lebeis Pires Filho, Diretor do Museu Aeroespacial – 

MUSAL, e todo efetivo do MUSAL.  

Mais uma vez agradecemos o gesto de carinho e atenção dispensados ao Instituto 

Casa Viva, desejando crescente sucesso, saúde e paz.  

Abaixo a tabela de itens arrecadados e a respectiva distribuição entre as entidades, 

além de algumas fotos das entregas. 

 

 

 

  



 



 


