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PROJETO
Compostagem na cidade
ROTARACT CLUB MENDES - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 20/07/2021 14:07:03
E-mail do Clube: rotaractmendes@gmail.com
Justificativa:
O projeto foi pensando a partir da preocupação eminente com a questão ambiental e a produção de lixo excessivo
na cidade , esses resíduos orgânicos em compostagem podem servir após suas reações como adubo na forma
liquida do chorume ou na forma solida com terra super nutritiva.
Objetivo Geral:
Conscientizar a população sobre o lixo produzido e sobre a importância da compostagem enquanto adubos naturais.
Objetivo Especifíco:
reduzir a poluição dos rios ,lençóis freáticos a partir da compostagem , onde esta vira adubo/chorume para
produtores rurais para que não precisem usar agrotóxicos , e é um fato importante para a comunidade adquirir o
habito de separar os lixos produzidos e observarem o quanto é consumido e descartado.
Categoria Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:

- APOIO AO MEIO AMBIENTE

Data Início:

20/07/2021

Data Fim:

20/07/2022

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0003 - Rotaractianos

Público Alvo:

- 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

Meios de Divulgação:
Instagram
Parcerias:
sem parcerias
Cronograma de Atividades:

09/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
23/07/2021
26/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
02/08/2021
13/08/2021
19/08/2021

compra da infraestrutura
Inicio das postagens explicativas (postagem sobre o que é lixo)
postagem sobre residuos
postagem sobre recicláveis
postagem sobre comportáveis
postagem sobre não recicláveis
postagem sobre perigosos
postagem sobre o que é a compostagem
postagem sobre o projeto 1
postagem sobre o projeto 2
post sobre cadastramento de pessoas que queira doar
instalação das composteiras
primeiro recolhimento dos residuos

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
ainda está em andamento
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- compostagem, residuos , orgánicos

Resumo:
Projeto destinado a compostagem na cidade de Mendes - Rj com intenção de produção de adubos e conscientização
da população
Emitido em 17/05/2022
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