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PROJETO
Operação Praia Limpa
ROTARACT CLUB SãO JOSé DOS CAMPOS - SANTANA - D. 4600
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/09/2018 00:09:25
E-mail do Clube: secretaria.rotaractsjc@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractsjcsantana/
Justificativa:
Basta uma caminhada de alguns metros pela orla de uma praia e logo nos primeiros passos é possível avistar a
quantidade de sujeira que é deixada na areia por quem as frequenta. São latas, garrafas, embalagem, cigarros,
papeis, restos de comida e muitas outras coisas. Visando conscientizar a população sobre a responsabilidade
ambiental e sanitária em manter as praias limpas, este projeto pretende realizar um mutirão de limpeza na orla de
uma praia que seja movimentada e altamente frequentada na cidade de Caraguatatuba, buscando atingir e
sensibilizar uma quantidade significativa dos frequentadores. O mutirão da limpeza, além de causar um impacto
visual devido a grande quantidade de pessoas envolvidas na operação, tem a tarefa de levar informações básicas e
de extrema importância sobre os impactos ambientais e sanitários causados pelo lixo deixado na praia. Este projeto
vai de encontro a alguns dos objetivos globais para o desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, dentre
eles podem ser destacados Água Limpa e Saneamento (6), Consumo Sustentável (12) e Vida Sobre a Terra (15).
Objetivo Geral:
Promover a limpeza da orla de uma praia que tenha um alto índice de frequentadores na cidade de Caraguatatuba e
conscientiza-los sobre os impactos causados pelo lixo deixado.
Objetivo Especifíco:
Promover a limpeza da orla de uma praia;
- Promover a conscientização ambiental e sanitária nos frequentadores;
- Criar um impacto visual com o mutirão e com o lixo recolhido;
- Incentivar a população local e frequentadores a prezar pela limpeza e preservação da natureza.
Categoria Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

15/12/2018

Data Fim:

15/12/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

Público Alvo:

Meios de Divulgação:
Redes sociais.
Parcerias:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Rotaract Club de Caraguatatuba Distrito 4600
Cronograma de Atividades:
15/12/2018 Limpeza da Praia

Descrição:
Pretende-se mobilizar um mutirão entre os Rotaracts Clube de São Jose dos Campos - Santana e Clube de
Caraguatatuba para recolher o lixo da orla de uma praia em Caraguatatuba, promovendo também a disseminação
de informações do contexto ambiental e sanitário. Percorreremos a extensão da praia recolhendo o lixo em grandes
sacos e, conforme forem enchendo, depositaremos nos containers de lixo ou outro local apropriado para que seja
recolhido.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Praia Limpa, Lixo, Natureza, Praia, Meio Ambiente, Consumo Sustentável

Resumo:
O projeto Operação Praia Limpa espera levar conscientização para moradores e turistas sobre problemas ambientais
causados pelo acumulo de lixo, a agressão com a vida marinha e a natureza.
Emitido em 17/02/2019
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