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PROJETO
Viagem Segura
ROTARACT CLUB SANTIAGO BOQUEIRãO - D. 4780
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/08/2021 16:08:33
E-mail do Clube: racsantiagoboqueirao@hotmail.com
Facebook do Clube: htpps://www.facebook.com/RotaractSantiagoBoqueirÃÂ£o/
Justificativa:
Considerando as dificuldades que a pandemia tem causado e visando a segurança da comunidade, o Rotaract Club de
Santiago Boqueirão realizou o projeto ?Viagem Segura?, onde foram disponibilizadas, na Estação Rodoviária de Santiago,
100 unidades das máscaras N95 Pff2 juntamente com um folder informativo falando sobre o uso da máscara, a forma
correta de descarte e um QR Code que contém um informativo sobre o que é Rotaract. Com esse projeto o clube recebeu
uma grande visibilidade, tendo em vista o convite para uma entrevista em uma rádio local e posteriormente uma matéria
publicada no jornal.
Objetivo Geral:
Disponibilizar máscaras N95 Pff2 com selo do inmetro na Estação Rodoviária de Santiago para que a população possa viajar
com segurança.
Objetivo Especifíco:
- Fazer a compra de 100 máscaras N95 Pff2.
- Disponibilizar as máscaras na Estação Rodoviária de Santiago.
- Tornar a viagem das pessoas que por ali passam mais segura.
Categoria
Principal:

- Ação

Outras Categorias:

- PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

Data Início:

18/07/2021

Data Fim:

19/08/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
31/07/2021 Compra das máscaras
17/08/2021 Impressão dos panfletos informativos e do cartaz

-172,22
-66,50
Saldo: R$ -238,72

Quem trabalhou no
0003 - Rotaractianos
Projeto:

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:
O projeto Viagem Segura foi divulgado em todas as redes sociais do clube, sendo estas Facebook, Instagram e Twitter.
Graças a boa divulgação do projeto, a presidente Liéli e o vice-presidente Luiz Eduardo foram convidados para dar uma
entrevista em uma rádio local, que posteriormente seria publicada em um jornal, também local.

Parcerias:
O clube conseguiu a parceria da Estação Rodoviária de Santiago que aceitou receber as máscaras e disponibilizá-las.
Cronograma de Atividades:
18/07/2021
31/07/2021
31/07/2021
16/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
19/08/2021

Ideia do projeto apresentada em reunião aos companheiros;
Entrega do ofício na Estação Rodoviária de Santiago;
Compra das máscaras;
Recebimento das máscaras que foram compradas online;
Panfletos informativos e cartaz encaminhados para a impressão e já entregues;
Grampeamento dos panfletos informativos nas máscaras;
Marcação da data e horário para fazer a entrega das máscaras;
Entrega das máscaras à Estação Rodoviária de Santiago;
Entrevista em uma rádio local e matéria publicada em um jornal.

Descrição:
No dia dezoito de julho, durante uma reunião do clube o projeto foi pensado e organizado. O segundo passo a ser dado
depois que o projeto foi aceito pelos companheiros do clube foi entregar um ofício na Estação Rodoviária pedindo
permissão para deixarmos as máscaras lá. Após o retorno da Estação Rodoviária foi feita a compra das máscaras de forma
online.
Quando as máscaras chegaram o material foi impresso, grampeado no pacote das mesmas e a presidente do clube entrou
em contato com a Estação Rodoviária para marcar o dia que iriam fazer a entrega.
No dia dezenove de agosto a entrega das máscaras foi feita pela presidente do clube Liéli e pelo vice-presidente Luiz e em
seguida os companheiros foram até uma rádio local, à qual foram convidados a dar uma entrevista que posteriormente
seria publicada no jornal.
URL Site:

www.instagram.com/rotaractsantiagoboqueirao/

Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/tv/CSxgfL-g1FO/?utm_source=ig_web_copy_link

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1YS3zBhpkM1j1PoMzmAoYLwpD5jylhW
jb?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
No projeto ?Viagem Segura? máscaras foram disponibilizadas na Estação Rodoviária de Santiago. Foram compradas 100
unidades das máscaras N95 Pff2 juntamente com um folder informativo falando sobre o uso da máscara, a forma correta
de descarte e um QR Code que contém um informativo sobre o que é Rotaract.
Para a realização desse projeto, tivemos um acesso fácil à Estação Rodoviária de Santiago. Outro ponto positivo foi a
compra das máscaras por um preço acessível visto que o site faz parte do projeto ?Pff Para Todos?. Por fim, um dos
principais pontos positivos é que, graças ao alcance do projeto nas mídias, a presidente do clube foi convidada a dar uma
entrevista em uma rádio local e que, posteriormente, foi publicada no jornal. Por ser um projeto de execução
extremamente fácil não tivemos problemas.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- saúde, segurança, comunidade

Lições Aprendidas:
A principal lição aprendida foi que projetos como esse, são de fácil realização mas de grande alcance na população,
contribuindo para uma sociedade melhor.
Resumo:
Viagem Segura foi um projeto do Rotaract Club de Santiago Boqueirão. Um total de 100 máscaras N95 Pff2 foram
disponibilizadas na Estação Rodoviária de Santiago, juntamente com um folder informativo falando sobre o uso da
máscara, a forma correta de descarte e um QR Code com um linktree disponibilizando as redes do clube e falando sobre o
que é Rotaract. Com esse projeto o clube recebeu uma grande visibilidade, tendo em vista o convite para uma entrevista
em uma rádio local e posteriormente uma matéria publicada no jornal.
Projetos como esse são de extrema facilidade e tem grande alcance na comunidade, beneficiando só não quem recebeu as
máscaras mas a população em geral.
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