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PROJETO
Segunda sem Carne
ROTARACT CLUB CONTAGEM - D. 4760
Data Hora Cadastro / Alterado em: 28/07/2021 16:07:20
E-mail do Clube: rotaractcontagem4760@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractcontagem
Justificativa:
Durante o planejamento da gestão 2021/2022 do Rotaract Club de Contagem, concluiu-se que era necessário
realizar um projeto na avenida de Meio Ambiente, mas que fosse diferente e que fosse realizado internamente e,
através de sua divulgação, promoveria a conscientização popular. Dessa forma, o clube decidiu realizar a "Segunda
sem Carne", em que em todas as segundas segundas-feiras dos meses, os associados não comeriam carne, visando
corroborar a proteção e apoiar o meio ambiente, uma vez que a cada dia que uma pessoa deixa de consumir carne,
poupamos 7 quilos de grãos, 14 quilos de CO2, 24 metros quadrados de terras e 3400 litros de água.
Objetivo Geral:
Apoiar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da comunidade.
Objetivo Especifíco:
Diminuir o consumo de carne;
Diminuir o consumo de grãos;
Diminuir o desmatamento;
Diminuir o consumo de água;
Diminuir a emissão de CO2;
Promover a conscientização popular acerca do impacto do consumo de carne.
Categoria Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:

- APOIO AO MEIO AMBIENTE

Data Início:

12/07/2021

Data Fim:

13/06/2022

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0010 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Meios de Divulgação:
O projeto foi divulgado nas reuniões do clube de Rotaract, relembrando sobre o projeto e datas de realização.
Além disso, o projeto foi divulgado todas os meses no Instagram do clube, tendo atingido um alcance de:
Parcerias:
Não houveram parcerias para a realização do projeto.
Cronograma de Atividades:
10/07/2021
12/07/2021

Apresentação e aprovação do projeto durante Reunião Ordinária
Primeira segunda sem carne

Descrição:
No dia 10 de setembro de 2021 houve a apresentação e aprovação do projeto durante a Reunião Ordinária, tendo
sido definido que o projeto seria realizado em 12 etapas, em que em cada segunda segunda-feira dos meses da
gestão 2021-2022 os associados não consumiriam carne. Além disso, o Rotaract de Contagem possui um Instagram
exclusivo para os associados, visando maior companheirismo e interação e, por isso, decidimos que em cada etapa
do projeto, um associado postaria uma receita sem carne nessa conta do Instagram, com o objetivo de fomentar o
projeto e incentivar nossos associados a participar.
Após cada etapa do projeto, foi divulgado nas redes sociais fotos das refeições dos nossos associados, com legendas
que explicam a importância do projeto.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
inserir inserir inserir
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Segunda sem carne; consumo; carne; diminuir

Lições Aprendidas:
inserir
Resumo:
O "Segunda sem Carne" foi um projeto realizado em 12 etapas pelo clube de Contagem, em que os associados não
consumiram carne na segunda segunda-feira de cada mês, com o objetivo de apoiar o meio ambiente e promover a
conscientização ambiental.
Emitido em 17/05/2022
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