
 



 

 

 

 

RELATÓRIO PÓS EVENTO 17ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS 

 

Nos dias 18 e 19 de maio de 2019, o Museu Aeroespacial – MUSAL, localizado no 

Campo dos Afonsos – RJ, em comemoração à 17ª Semana Nacional de Museus (de 

13 a 19 de maio), promoveu mais um grandioso evento. Nem mesmo a forte chuva 

que caiu no primeiro dia de evento foi capaz de tirar a animação do público presente 

e o prazer de visitar as instalações do Museu, e conferir de perto a programação 

diversificada para toda família.   

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. Ao todo, foram mais de 8 toneladas de alimentos 

arrecadados e entregues as dez instituições: Capela Militar Nossa Senhora do Loreto 

(Paróquia dos Afonsos), Instituto Astéria da Encarnação, Creche Escola Comunitária 

Gente Inocente, Espaço Esperança, Ministério Causas, Lar Daniel Cristóvão, Igreja 

Evangélica Semear, CRAS Oswaldo Antônio Ferreira, Igreja Evangélica Quadrangular 

e Assembleia de Deus Ministério Bela Vista.   

Ressaltamos, mais uma vez, que o critério adotado para seleção das instituições 

seguiu as seguintes diretrizes: 1. Servir alimentos para crianças e/ou adultos, e 

distribuição de cestas básicas. Foram mobilizados 23 voluntários para atuar ao longo 

dos dois dias de evento, sendo coordenador o Marcus Vinícius, tendo como líderes de 

equipe a Valéria Dutra e a Jaqueline Vieira. Dos cerca de 8.794 kg de alimentos não 

perecíveis arrecadados, 4.983,8 kg foram doados às instituições acima citadas, e 

160,5 kg descartados. O Instituto Casa Viva – ICV, ficou com 3.649 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. 

  



 

 



 


