Apresenta o projeto:

1. OBJETIVO GERAL
Disponibilizar gratuitamente a população sombrinhas para proteger da
chuva e do Sol.
1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO


Fortalecer a relação de cidadania, pois haverá um trabalho de
conscientização para que o usuário preserve a sombrinha. A
intenção é estimular outras formas de relação do morador de Belém
com a “coisa pública”: banco da praça, as ruas, o hospital, ...;



2.

Criar negócios inclusivos (conserto de sombrinhas)

Apresentação/ Beneficiados
Turistas e população de Belém.
Belém é, também conhecida, como a cidade das mangueiras, onde a

CHUVA cai, generosamente, depois do almoço.
O Projeto “SOMBRINHAS” é o segundo projeto dos AMIGOS DE
BELÉM. Esta proposta tem a finalidade de oferecer um serviço aos moradores
e visitantes de Belém através da disponibilização de SOMBRINHAS em bancas
de jornal e revistas da capital paraense.
O projeto tem como uma das intensões, fortalecer a relação da imagem
de Belém com dois de seus principais ícones, a chuva e o intenso calor (SOL) !
Isto posto, novas possibilidades de negócios serão criadas.

É importante fortalecer a relação dos moradores com Belém e outros
usuários inclusive para alterar a forma como as pessoas lidam com o espaço
público em Belém.
O extensivo grau de pichação e degradação destes evidenciam a
necessidade de ações que estimulem outras formas de agir em relação ao
BEM PÚBLICO.

3.

CRONOGRAMA

Em anexo

4.

Resultados esperados
Distribuição de 15.000 sombrinhas na primeira fase e, após análise,

definir segunda fase.

5.

Ações/responsáveis/ parcerias
Estabelecer parcerias-patrocinadores, Bancas e revista, PMB (semma,

setur, guarda municipal, comite.
Adquirir as sombrinhas
Distribuir as sombrinhas
Repor as sombrinhas
Capacitar voluntários

6.

Quadro de riscos e ações mitigadoras

RISCOS

AÇÕES

RESPONSÁVEL

Não conhecimento da

Sensibilização com

Coordenador geral e

população acerca da

voluntários e ampla

distribuição

campanha de

equipe de projeto

comunicação
Depredação por parte de

campanha de

Coordenador geral e

quem vende sombrinhas

sensibilização – eles

equipe de projeto

poderão vender produtos
associados as
sombrinhas: chaveiro...
Falta de recursos

Estabelecer parcerias

Coordenador geral e

econômicos

contratuais com

equipe de projeto

parceiros fortes,
pulverizar patrocínio e
parcerias;
Baixa taxa de retorno da

Criar um calção de

sombrinhas

R$20,00.

7.

Orçamento resumido

Em anexo

8.

RECURSOS NECESSÁRIOS/ parceiros

8.1.HUMANOS
1. Coordenador geral
2. Voluntários
3. Secretária executiva;
4. Assessores: advogado e contador.

8.2.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Material de escritório,

8.3.LOGÍSTICOS
Lanche para os voluntários

9.

Estratégia de comunicação

GALVÃO

10.

Contrato de parceria/patrocínio (anexos)

