
Documentação do Projeto Dia da Limpeza Permanente

1. Nome do projeto*
Jaraguá Mais limpa

2. Descrição*
Um programa para conectar pessoas e motivar voluntários para tornar a ação do dia Mundial da

Limpeza um serviço permanente para recolher resíduos descartados em locais inadequados de Jaraguá
do sul e tornar a cidade mais limpa.

3. Equipe*
Charlene Maria Odorizzi
Edneia Aparecida Rosa
Fellipe Pelin
Fernanda Miranda da Silva
Gabriela Vieira da Silva
Nátila Rezende
Neide Maria Lenzi

4. Problema identi�cado
Jaraguá do Sul é uma cidade que apesar de ofertar uma boa estrutura para gestão dos resíduos, ainda
observa-se a pratica de descarte incorreto pelas ruas, terrenos baldios, rios, por parte de cidadãos que
ainda não desenvolveram o habito da separação e descarte dos seus resíduos ou que não tem
conhecimento dos recursos ofertados pelo poder público.
Percebe-se que esta situação incomoda as pessoas, porém falta um mecanismo para unir as pessoas que
querem contribuir para a limpeza da cidade de forma voluntaria.

5. Contexto
Jaraguá do Sul é uma cidade em franco desenvolvimento, portanto este crescimento acelerado gera
algumas consequências que a administração pública não consegue atender na sua totalidade, sendo
uma delas a questão do recolhimento de resíduos descartados em local inadequado.
O voluntariado em Jaraguá do Sul é uma característica muito forte nas pessoas que tem como
proposito, criar mudanças e melhorias na qualidade de vida dos cidadãos e também da cidade.
Atualmente a JCI em parceria com outras entidades, promove a ação de coleta uma vez ao ano, que é

o Dia Mundial da Limpeza, esta é uma ação pontual e voluntaria. Buscando estender a ação para
mais datas durante o ano, bem como, ampliar o número de voluntários participantes, para realizar
ações de limpezas recorrentes no município, propomos a criação de um grupo de liderança estruturado
para gerir este movimento para potencializar as conexões.

6. Objetivos do projeto
Conectar pessoas para recolher resíduos descartados em locais inadequados.



7. Resultado
Uma ferramenta simples para realização de cadastro de voluntários, visualização do calendário, e a
comunicação entre os interessados em manter a cidade limpa.

8. Comportamento desejado
O interessado em ajudar na causa, acessa a página do Programa Jaraguá Mais Limpa, lê as
informações e faz a inscrição para ser voluntario nas ações de limpeza.
Após inscrito, ele é inserido num grupo de Whatssapp onde recebe a comunicação e apoio necessários
para se motivar, ele comunica a disponibilidade para participar do evento e vai até o local, recebe os
EPI’s e materiais para realizar a coleta. Compartilha a experiência, cria vínculos de amizade e se
sente feliz pela cidade limpa.

9. Usuários
Pessoas de todas as idades que tenham interesse em contribuir com a comunidade e que deseja ver a
cidade limpa, e se preocupa com as questões ambientais.

10. Impacto
Incentivar o hábito no cidadão de cuidados com os resíduos e o meio ambiente, mantendo a cidade
limpa.

11. Critérios de sucesso e avaliação
- Número de voluntários inscritos
- Número de voluntários participantes nos eventos
- Quantidade de resíduos coletados
- Seguidores no Instagram
- Parcerias
- Número de parcerias firmadas

12. Barreiras previstas e reparo
- Falta de voluntários: Mudar estratégia de divulgação do programa para alcançar mais voluntários;
- Falta de parcerias:  Criar material de divulgação do programa, criar pit de vendas;

13. Assistência
Especialistas de marketing;
Especialistas em vendas;

14. Mapa de aprendizagem
Iniciamos os trabalhos acreditando que a criação de um aplicativo seria a solução para o problema,
porém descobrimos que já existe o aplicativo Jaraguá na mão disponibilizado pela prefeitura, porém
atende uma parte da demanda (resíduos volumosos).
Tivemos dificuldade para entender o escopo do projeto, qual o tipo de resíduos que seriam coletados,

volumosos (móveis, eletrodomésticos) ou pequenos (copo descartável, papel de bala, sacolas etc.)



Outra dificuldade foi determinar a ferramenta para mapear o projeto.

15. Preparação [ou receita]*

15.1 Recursos materiais necessários*
- Plataforma digital
- Identidade visual para o programa
- Luva
- Repelente
- Sacos de lixo
- Vassoura, rastel
- Carro de apoio para recolher material coletado
- Transporte para voluntários
- Relatório da gestão de resíduos da cidade (Samae)
- Mapa da Cidade (geoportal)
- Notebook

15.2 Recursos humanos necessários*
- Lideres
- Profissional de Design
- Profissional de Comunicação
- Lideranças da comunidade
- Voluntários

15.3 Tempo empregado*
6 meses (junho de 2022)

15.4 Passo a passo*
- Determinar locais para reuniões das lideranças (Grupo responsável por este Programa)
- Desenvolver cronograma de atividades das lideranças, onde será determinada a função de cada
membro
- Identificar os locais onde hajam resíduos a serem coletados, coletando dados do poder publico
- Captação de parceiro através de empresas públicas e privadas, apresentando o Pit de vendas do
programa
- Criar calendário das ações, pré-agendamento das possíveis datas para coletas
- Iniciar a divulgação pelas redes sociais e outros meios
- Captação de voluntários através da inscrição nas redes sociais
- Firmar parcerias com entidades da comunidade
- Organizar equipes através do grupo de whatssapp
- Orientar voluntários com relação à data/horário, ponto de encontro para início da atividade, sobre a
realização da tarefa e uso dos EPI’s e entrega dos materiais
- Alongamento



- Realiza a coleta
- Firmar a placa de marco da ação
- Agradecimento
- Foto
- Dispersar voluntários
- Contabilizar os dados da coleta
- Postar foto da ação e números da ação nas redes sociais

15.5 Responsáveis
Presidente – Charlene Maria Odorizzi
Marketing e Comunicação – Gabriela Silva e Fernanda Miranda
Comercial e Parceiros – Fellipe Pellin
Secretaria -  Neide Maria Lenzi
Expansão de voluntários -  Nátila Rezende e Edneia Rosa
Demandas da comunidade - Edneia Rosa

15.6 Recursos disponíveis
Instagram - @jaraguamaislimpa
E-mail – jaraguamaislimpa@gmail.com

15.7 Informações adicionais

16. Registro fotográ�co*



Origem do projeto, baseado na ampliação da Ação anual promovida pela
JCI Jaraguá do Sul e ocorre em setembro em várias cidades do mundo.

Fotos da Ação em 2018 JCI e parceiros



Fotos da Ação em 2019 JCI e parceiros

Fotos da Ação em 2020 JCI e parceiros



Fotos da Ação em 2021 JCI e parceiros



Equipe de trabalho no Labic em 06/11/21 – Novalle Hub Jaraguá do Sul

Equipe de trabalho no Labic em 06/11/21 – Novalle Hub Jaraguá do Sul



Esboço do programa no Labic em 06/11/21 – Novalle Hub Jaraguá do Sul

Esboço do programa no Labic em 06/11/21 – Novalle Hub Jaraguá do Sul



Foto de resíduo volumoso próximo à PEV em Jaraguá do Sul


