
Informações Redes Papo Reto 
Facebook: 
Total de curtidas: 
 Setembro 2019: 52.936 
Instagram: 
Total de seguidores: 
 Setembro 2019: 6.710 
Twitter:  
Total de seguidores: 

Setembro 2019: 3.756 
 
 
 
 

PRÉ VESTIBULAR: 
Nosso pré vestibular é pequeno, atende em torno de 15 jovens anualmente, que 
recebem ajuda com matérias diversas que caem nas provas do enem. Iremos 
expandir este número agora, diante do novo espaço.  
 
#NAPELEVR: 
Ao longo deste ano, estivemos gravando no Complexo do Alemão, o primeiro documentário 
em realidade imersiva sobre a realidade das favelas e periferias e suas lutas por direitos. A 
produção inteira foi feita para ser vista em óculos de realidade virtual 360 graus e é um 
importante experimento de tecnologia.  O projeto foi feito em parceria com o Gato Mídia, 
Sete Léguas, Luz Mágica e Coqueirão Pictures. Teve apoios diversos, como da instituição 
Ford Foundation. 
 
#INTERCÂMBIOSLATINOS:  
Temos um projeto que é parceria entre Coletivo Papo Reto e Aurora, chamado Intercâmbios 
Latinos, onde conectamos comunicadoras e comunicadores independentes de favelas e 
periferias do Brasil com pessoas de trabalho semelhante em outras regiões da América 
Latina, buscando uma leitura maior sobre a realidade dos direitos nessa região do mundo e 
também criando uma aproximação do Brasil com nossos países irmãos, através do 
jornalismo independente, periférico e favelado. Esse ano levamos 8 pessoas para El 
Salvador. O projeto teve apoio da Open Society Foundations. 
-- 
No início deste ano, conseguimos um espaço para o Coletivo Papo Reto, onde poderemos 
expandir ainda mais o nosso trabalho, com atendimentos diretos para até 200 pessoas por 
semana nas áreas de educação, cultura, direitos, cidadania e memória. O recurso para este 
espaço foi através de uma campanha de financiamento colaborativo, que atingimos a meta 
à poucos dias. Vamos inaugurar o novo espaço no meio de novembro deste ano.  
-- 
Temos uma rede ativa de 210 pessoas de diferentes áreas do Complexo do Alemão, 
divididas em 3 grupos de whatsapp com 70 pessoas cada, que nos ajudam a monitorar tudo 
que acontece no Complexo do Alemão, desde questões relacionadas à violência, mas 



também sobre atividades culturais e outros. Esta é a nossa principal rede imediata de ações 
diretas no Complexo do Alemão. 
-- 
AÇÕES ANUAIS DE FINAL DE ANO: 
 
DIA DAS CRIANÇAS NO COMPLEXO DO ALEMÃO.  

- distribuição de brinquedos que são adquiridos através de mobilização nas redes 
sociais, que são distribuídos nas regiões mais precárias da favela. Este ano 
distribuímos em torno de mil brinquedos. Isso nos possibilita uma maior conexão 
com as famílias dessas regiões, para futuras ações de encontros focais para pensar 
temas como direitos, saúde, cidadania e outras questões, além de poder construir 
um mapa da realidade local, atualizado.  

 
NATAL DE RUA. 

- Distribuição de mais ou menos 500 refeições na noite do dia 26, pós natal, para 
pessoas em situação de rua no entorno do Complexo do Alemão. Isso nos possibilita 
uma conexão maior com essas pessoas, para a qual direcionamos também nosso 
trabalho de Redução de Danos em Políticas sobre Drogas, onde discutimos 
questões relacionadas à saúde dessa população e inclusão, tentando modificar a 
realidade atual em que se encontram.  


