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PROJETO
Rodovias sem Lixo
ROTARACT CLUB ROLIM DE MOURA  LUIZ CARLOS MAZIERO - D. 4720
Data Hora Cadastro / Alterado em: 02/08/2021 18:08:30
E-mail do Clube: rotaractrolimrondonia@gmail.com
Facebook do Clube: https://m.facebook.com/rotaractclubrolim/
Justificativa:
Este projeto tem a finalidade de levar a conscientização da população local e regional por meio de incentivar o descarte em
locais apropriados do lixo que atualmente é jogado as margens das rodovias. Por meio das ações diretas da equipe rotária,
os mesmos irão até o local que é destinado o lixo inapropriado (rodovias), coletá-los e divulgar a importância de manter o
meio ambiente em rodovias saudáveis, onde, ciclistas, corredores e condutores de veículos possam olhar o ambiente ao
redor sem poluição.
Objetivo Geral:
Coleta de lixo nas rodovias de Rolim de Moura ? RO.
Objetivo Especifíco:
- Descartar o lixo em lugar adequado;
- Limpar o meio ambiente para pedestres, ciclistas e condutores de veículos;
- Conscientizar a população que trafega nestas localidades sobre a importância de manter esse ambiente saudável de
entulhos.
Categoria
Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:

- APOIO AO MEIO AMBIENTE

Data Início:

24/07/2021

Data Fim:

31/12/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
24/07/2021

O projeto envolveu apenas a participação dos envolvidos doando o seu tempo e sacos de lixo para a
realização do projeto. Sendo assim, não teve recursos financeiros utilizados.
Saldo:

0,00
R$ 0,00

Quem trabalhou no 0008 - Rotaractianos
Projeto:
0001 - Rotarianos

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:
Mídias digitais ( WhatsApp, Facebook, sites locais de notícia e Instagram oficial do Clube e do Distrito 4720) e em Rádios
locais.
Parcerias:
Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - Secretaria de Meio Ambiente.
Cronograma de Atividades:

24/07/2021

Início das atividades de coleta Sendo estabelecido de início a realização de uma coleta por mês.

Descrição:
De início foi realizada a coleta as margens da Rodovia RO 383 sentido Santa Luzia do Oeste. Após a coleta do material
encontrado em local inapropriado o mesmo foi recolhido e destinado ao lugar adequado.
URL Site:

https://www.rolnews.com.br/noticia/rotaract-club-promove-projeto-rodov
ias-sem-lixo-em-rolim-de-moura

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CRypGNnNQLS/?utm_medium=copy_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto busca conscientizar a população a descartar em local adequado o lixo que atualmente é jogado as margens das
rodovias. O projeto teve início recente, mas possui grande potencialidade para impacto na sociedade. Seja por meio da
conscientização que o projeto causa na comunidade ou pelas parcerias futuras que estão a serem firmadas com o Interact
club de Rolim de Moura Emerson Boritza para a confecção e instalação de lixeiras feitas a partir de garrafas pet a serem
instaladas em pontos estratégicos das rodovias.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Rodovias, Lixo, Conscientização.

Lições Aprendidas:
O projeto teve grande impacto para os membros do club, tendo em vista que os mesmos ficaram impressionados com a
quantidade de lixo encontrado no primeiro dia de coleta, deixando clara a necessidade da realização do projeto para a
conscientização da população para a correta destinação do lixo.
Resumo:
Este projeto é uma ação voluntária organizada pelo Rotaract Club de Rolim de Moura ? Luiz Carlos Maziero. O projeto busca
conscientizar a população a descartar em local adequado o lixo que atualmente é jogado as margens das rodovias. A
periodicidade de realização do projeto será de uma vez ao vez, sendo utilizado recursos dos próprios club/membros para ir
a coleta nas proximidades das rodovias.
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