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ObjetivoObjetivo

Identificar as principais ferramentas Identificar as principais ferramentas 
de divulgade divulgaçção da editoria de meio ão da editoria de meio 
ambiente utilizadas pelas assessorias ambiente utilizadas pelas assessorias 
de imprensa nos dias atuais. de imprensa nos dias atuais. 



MetodologiaMetodologia

mméétodo indutivotodo indutivo

Compreender como as ferramentas de Compreender como as ferramentas de 
divulgadivulgaçção ambiental podem ser ão ambiental podem ser 
empregadas em outros projetos empregadas em outros projetos 

AprimorarAprimorar ttéécnicascnicas de de divulgadivulgaççãoão do do 
projetoprojeto, , identificandoidentificando falhasfalhas e e 
implantandoimplantando novas novas aaççõesões



EstudoEstudo de de casocaso

ProjetoProjeto ReflorestandoReflorestando as as NascentesNascentes
DesenvolvidoDesenvolvido emem JaboticabalJaboticabal
((municmunicíípio que integra a Bacia pio que integra a Bacia 
HidrogrHidrográáfica do Rio Mogi fica do Rio Mogi GuaGuaççuu) ) 
IniciadoIniciado emem 21/09/200521/09/2005
ObjetivoObjetivo do do projetoprojeto: : aliar educaaliar educaçção ão 
ambiental e restauraambiental e restauraçção de ão de ááreas reas 
degradadas prdegradadas próóximas a nascentes ximas a nascentes 

















ProjetoProjeto ReflorestandoReflorestando as as 
NascentesNascentes

BaseadoBaseado nana parceriaparceria de de óórgãosrgãos
ppúúblicosblicos e e privadosprivados: : PolPolíícia Militar Ambiental de cia Militar Ambiental de 
Jaboticabal, Prefeitura Municipal de Jaboticabal, ServiJaboticabal, Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Serviçço o 
Autônomo de Autônomo de ÁÁgua e Esgoto de Jaboticabal (gua e Esgoto de Jaboticabal (SaaejSaaej), Centro ), Centro 
de Educade Educaçção Ambiental (CEA) da Secretaria Municipal ão Ambiental (CEA) da Secretaria Municipal 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Rotary Clube Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Rotary Clube 
de Jaboticabal, de Jaboticabal, LionsLions Clube de Jaboticabal, Loja MaClube de Jaboticabal, Loja Maççônica ônica 
Mista Igualdade e Harmonia, Mista Igualdade e Harmonia, CoplanaCoplana, Unesp de , Unesp de 
Jaboticabal, Casa da Agricultura (Jaboticabal, Casa da Agricultura (CatiCati), Ong Mico Verde, ), Ong Mico Verde, 
JaboturJabotur e Ong MUDA, ale Ong MUDA, aléém dos proprietm dos proprietáários rurais.rios rurais.



FerramentasFerramentas de de divulgadivulgaççãoão

ReleasesReleases
Cobertura jornalCobertura jornalíística e fotogrstica e fotográáfica fica 
de todas as etapas do projetode todas as etapas do projeto
AngulaAngulaçções que privilegiem os ões que privilegiem os 
diferentes aspectos do projetodiferentes aspectos do projeto
InserInserçção de fontes diversificadas ão de fontes diversificadas 
ParticipaParticipaçção dos parceiros do ão dos parceiros do 
Reflorestando quanto Reflorestando quanto ààs decisões de s decisões de 
comunicacomunicaçção. ão. 



Projeto oferece plantios gratuitos em propreidades rurais
Produtores interessados devem entrar em contato com o CEA

O projeto Reflorestando as Nascentes está buscando a parceria dos produtores 
rurais que estejam interessados em realizar um plantio em suas propriedades.
O Reflorestando tem como objetivo promover a educação ambiental por meio da 
participação de jovens e crianças nos plantios. Simultaneamente, o projeto prevê 
o reflorestamento de áreas rurais que tenham nascentes, protegendo, assim, os 
recursos hídricos da região.
Para participar do projeto, basta entrar em contato com o Centro de Educação 
Ambiental (CEA) pelo telefone 3202.9961. As mudas bem como toda a orientação 
técnica são fornecidas gratuitamente pela equipe de profissionais que trabalha 
para o projeto.
Um dos fatores de sucesso do Reflorestando as Nascentes é a parceria sólida 
entre órgãos públicos e privados: Polícia Militar Ambiental de Jaboticabal, 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (Saaej), Centro de Educação Ambiental (CEA) da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rotary Clube de Jaboticabal, Lions Clube 
de Jaboticabal, Loja Maçônica Mista Igualdade e Harmonia, Coplana, Unesp de 
Jaboticabal, Casa da Agricultura (Cati), Ong Mico Verde, Jabotur, UJE (União 
Jaboticabalense de Estudantes) e Ong MUDA, além dos proprietários rurais.
Todos os parceiros atuam de forma consciente na preservação ambiental e, desde 
2005, já realizaram 34 plantios, totalizando 36.063 mudas de espécies nativas.



ResultadosResultados de de divulgadivulgaççãoão

Projeto passou a ter inserProjeto passou a ter inserçções constantes ões constantes 
na mna míídia local (rdia local (ráádio, jornal e internet)dio, jornal e internet)
PPúúblico passou a ter visões mais blico passou a ter visões mais 
aprofundadas, com enfoque na aprofundadas, com enfoque na 
conscientizaconscientizaçção por meio da informaão por meio da informaçção.ão.
FormaFormaççãoão de um de um bancobanco de de imagensimagens
completocompleto de de todastodas as as etapasetapas do do plantioplantio



ResultadosResultados de de divulgadivulgaççãoão

AlcanceAlcance nana mmíídiadia regional (regional (televisãotelevisão, , 
jornaisjornais e internet)e internet)
ProjetoProjeto ganhouganhou maismais parceirosparceiros
((devidodevido àà grandegrande repercussãorepercussão do do 
mesmomesmo))
AtualizaAtualizaççãoão das das estratestratéégiasgias de de 
divulgadivulgaççãoão



NecessidadesNecessidades

MensuraMensuraççãoão quantitativaquantitativa dos dos 
resultadosresultados dada divulgadivulgaççãoão
ClippingClipping do do projetoprojeto
MudanMudanççasas nana estruturaestrutura dada assessoriaassessoria
DivulgaDivulgaççãoão nacionalnacional do do projetoprojeto



ContatoContato

denisebritto@jaboticabal.sp.gov.brdenisebritto@jaboticabal.sp.gov.br



MUITOMUITO OBRIGADA!OBRIGADA!


