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PROJETO
Nutrir o corpo e a terra
ROTARACT CLUB TUBARãO - D. 4652
Data Hora Cadastro / Alterado em: 02/08/2021 20:08:24
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractclubdetubarao/?hl=pt-br
E-mail do Clube: rtctubarao@rotary4652.org.br
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractclubdetubarao
Justificativa:
Atualmente percebemos uma desvinculação com os processos produtivos, em especial, com o nosso alimento. Seus benefícios, sua variedade, as origens e ciclos foram esquecidos, e os povos nativos e agricultores organicos que lutam pela preservação, estão sendo dizimados e preteridos, respectivamente.
Assim, o alimento foi transformado em lucro incorporando o consumo de substancias ricas em sódio, transgenicos, agrotóxicos e cheios de açucares. Na qual as produções alimenticias perderam seu significado: nutrir e promover a saúde.
Objetivo Geral:
Dessa forma, a ideia visa a um projeto piloto para a implementação de uma horta comunitária, com o intuito de proporcionar a comunidades especificas; o manejo e a garantia do próprio alimento, bem como, ampliar a visão mais cuidadosa com a saúde e o meio ambiente.
Assim, também será feita a apresentação do Guia alimentar do Ministério da Saúde, um materia didático e completo para servir de informação a respeito da alimentação.
Além disso, o projeto está associado ao estímulo de práticas sutentáveis, como o incremento da compostagem a qual promove a ciclagem da materia organica produzida no espaço. E posterior utilização do residuo gerado como fertilizante natual na plantação.
Objetivo Especifíco:
Garantir uma alternativa para as pessoas obterem uma parte do sustento alimentar.
Promover uma horta organica com variedade nutricional.
Apresentar o Guia alimentar do Ministério da Saúde.
Sensibilizar a comunidade atingida a respeito de práticas sustentáveis como a compostagem e a separação correta do lixo.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- APOIO AO MEIO AMBIENTE

Data Início:

23/10/2021

Data Fim:

27/11/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:
Meios de Divulgação:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parcerias:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cronograma de Atividades:
Descrição:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
URL Site:

https://www.instagram.com/rotaractclubdetubarao/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Horta, compostagem, saúde

Lições Aprendidas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resumo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Emitido em 17/05/2022
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

