RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA
Projeto: Águas de Moeda
Proponente: Reflorestar Ambiental
Local: Moeda
Responsável Técnico: Renata Fonseca

No dia 06 de outubro de 2018 a responsável técnica da plataforma Semente, Renata
Fonseca, realizou uma visita de fechamento do projeto “Águas de Moeda" para participar da
atividade final prevista no cronograma.
A atividade foi denominada “Apresentação de dados levantados em um evento da
comunidade”, e contou com um café da manhã, uma apresentação das ações da equipe, e um
momento artístico, que envolveu a participação de um palhaço educativo. A divulgação do evento
ocorreu através do convite abaixo:

O momento de apresentação à comunidade ocorreu através do uso de slides, e contou
com o envolvimento do Gestor Ambiental do projeto, que explanou sobre todo o trabalho
executado, incluindo a apresentação dos principais resultados, sendo eles:
- Presença de nascentes nas propriedades ao longo do Rio; Origem da água consumida
pela comunidade; Destino do esgoto das propriedades (30 % da comunidade joga o esgoto
diretamente no Rio, e apenas 5% faz o uso da fossa séptica); Destino do lixo (resíduos sólidos) –
50% possui destinação correta;

Após a apresentação dos resultados, foi iniciada uma discussão junto à comunidade,
acerca das propostas de ações para depois do projeto. A comunidade foi instigada a pensar no que
fazer com os resultados encontrados, em qual a importância de se preocupar com a correta
destinação do esgoto e do lixo, além da importância do rio para todos eles.
Para enfatizar as informações explanadas na apresentação, o evento contou com a
apresentação lúdica de um palhaço.

O enredo dessa peça teatral foi um personagem que despejava todos os seus resíduos
no Rio, e, além disso, fazia uso da água para banho, e ingestão. A apresentação foi didática e ao
mesmo tempo extrovertida, possuía uma trilha sonora que evolveu toda a plateia, contando com
a participação de crianças e adultos.
Conclui-se por fim que a ação final do projeto foi concluída com êxito, e por fim, esperase que os resultados encontrados e apresentados no projeto tragam uma conscientização à
comunidade envolvida.
Sem mais,
Belo Horizonte, 15 de outubro de 2018.

