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PROJETO
Informando para prevenir - Juntos contra a covid
ROTARACT CLUB CUNHA - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 31/03/2021 23:03:59
E-mail do Clube: rotaract.cunha4571@hotmail.com
Justificativa:
Vimos uma grande falta de informações e a propagação de fake news relacionados a Covid- 19 em nosso munícipio.
Objetivo Geral:
Sanar as duvidas da população sobre a Covid-19.
Objetivo Especifíco:
Levar informações corretas, com fontes confiáveis, sobre a covid e sobre a Santa Casa de nossa cidade, além de responder
as principais dúvidas da população sobre esse assunto.
Categoria
Principal:

- Imagem Pública

Outras Categorias:

- PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

Data Início:

25/03/2021

Data Fim:

29/03/2021

Data Finalização:

31/03/2021

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no 0001 - Outros: Diretora da Santa Casa de Cunha-SP
Projeto:
0003 - Rotaractianos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Público Alvo:

Meios de Divulgação:
Redes sociais do clube.
Parcerias:
Santa Casa de Cunha-SP.
Cronograma de Atividades:
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
28/03/2021
29/03/2021

Descrição:

Idealização do projeto em reunião
Reunião do Comitê De Aconselhamento Para A Covid-19 com a equipe da Santa Casa
Enquete no Instagram perguntando as dúvidas da população
Gravação do vídeo
Postagem do vídeo

Visto uma grande falta de informações e a propagação de fake news relacionados a Covid- 19 em nosso município,
decidimos elaborar um vídeo, em parceria com a Santa Casa de Cunha, para sanar as duvidas da população.
Realizamos uma enquete no Instagram para a população apresentar as maiores dúvidas sobre o assunto, também fizemos
um levantamento de perguntas entre os associados. Em seguida, convidados a diretora da Santa casa para responder e
passar uma mensagem para os munícipes através de um vídeo gravado juntamente com o nosso IP.

URL Site:

https://www.instagram.com/rotaract_cunha/
https://www.facebook.com/rctcunha

Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/tv/CM7KdRklWtO/
https://www.facebook.com/rctcunha/videos/1548337602023137

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Incentivamos e ressaltamos sobre a importância das medidas de prevenção contra a covid -19, alarmando sobre a situação
de nossa cidade através de informações confiáveis e embasadas.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- (Covid, prevenção, informação)

Lições Aprendidas:
Um vídeo bem embasado e bem formulado tem o poder de salvar vidas.
Resumo:
Conversamos com a Diretora administrativa da Santa Casa de Cunha-SP sobre atualizações e informações sobre o
momento atual do nosso município e sobre as competências da Sta Casa nesse momento.
Emitido em 18/05/2021
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