Eliminação do Plástico nas Feiras da AAO
ATIVIDADES PROPOSTAS
1)

Campanha de sensibilização e educação

Ações previstas: Boca a boca - desde já os produtores devem avisar os
consumidores sobre o inicio da campanha.
Comunicação: Colocação de dois banners da Campanha Saco é um
Saco na porta do Galpão
Distribuição de folders da Campanha Saco é um Saco
Passar filminhos da campanha Saco é um Salvo no dia do Lançamento
da Campanha em janeiro (vide filmes disponíveis no blog da campanha:
http://blog.mma.gov.br/sacolasplasticas/
Colocar cartaz Saco é um Saco em todas as barracas
Colocar painel de foto de consumidores que tem hábitos exemplares.
Por exemplo:
OS BONS EXEMPLOS DE REDUÇÃO DO
CONSUMO DE SACOLAS NA FEIRA DA AAO
FOTO: Sr. Paulo traz as caixas de papelão e sacolas
plásticas de casa

Colocar cartaz com contagem regressiva do tempo para inicio da
campanha e divulgar as ações da mesma. Dizer quanto se gasta de sacolas
plásticas por ano na Feira...
FALTAM 15 DIAS PARA INICIAR A
CAMPANHA DE REDUÇÃO DA
SACOLAS PLASTICAS CONTAMOS
COM A SUA PARTICIPAÇÃO!

Pode-se iniciar também com campanhas do Tipo “ 1 dia sem sacolas” e
doar sacolas neste dia e cadastrar quem recebeu para ao da mais para esta
pessoa . Como muitos supermercados estão fazendo. Vejam orçamento barato
de sacolas abaixo que poderia ser cotizado pelos produtores.
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Promoção de oficinas de consumo responsável: Kairós poderá dar
oficinas e integrantes da Rede Semeando durante 1 mês, aos finais de
semana. Juntamente com a Feira de Ecosol como prevê o item 2

2) Retirar a sacola plástica e dar opções de venda de sacolas retornáveis
vendidas pela AAO e por empreendimentos da Economia Solidária e
Sacolas de Bioplástico com mensagens da AAO
Interessados: Os empreendimentos incubados pela ITCP-USP ( Vida em
Ação) , ITCP-FGV( Cooperilha) já se colocaram a disposição para isso.
O que precisa decidir: Se a venda será feita dentro do galpão na
barraca da AAO e ela terá um percentual pela venda , u terá que ser feito em
uma barraca exclusiva para isso na porta do Galpão e a venda ser feita por
pessoas dos empreendimentos.
OUTRA PROPOSTA: Colocar 3 ou 4 barracas de Ecosol de produtos e
utensílios com sustentabilidade que estavam na feira do dia 14 de novembro
(rodízio de empreendimentos a cada mês) , para que possam ser vendidos na
porta da Feira aos sábados e/ou domingos, e as mesas do Raiz ficariam do
lado na área de terra,
nesse dia.
OBS: Feira de Ecosol estão respaldadas por lei municipal e devem ser
apoiadas pelas Subprefeituras. A Rede Semeando vai realizar feira de
ECOSOL e Agroecológicos no Espaço Cultural Tendal da Lapa as 4ª feiras e
gostaria de contar com o apoio da AAO. Alguns dos produtores da Feira da
AAO estarão no tendal.
Opção para oferecer pela AAO sacolas baratas:

3) Estimular entre os produtores e familiares , e outros empreendimentos
interessados a elaboração de sacolas de fibras de bananeira e outras
fibras, a partir de uma oficina a ser dada pelo Guaraci (Sitio Duas
Cachoeiras) para oferecer a venda futuramente na feira.
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Oficina de preparo da fibra de bananeira e tecelagem.
Dia 01, das 13h as 17h
Datas possíveis: 23 ou 24 de
janeiro

Custo

- preparo das bananeiras
- extração das bainhas
-os diversos cortes das
fibras
- separação e secagem das
fibras
- preparo do tear bastidor
para confecção da matriz
para as sacolas
- definição do tamanho e
modelo da sacola

Sem patrocínio

- preparo das bananeiras
- extração das bainhas
-os diversos cortes das
fibras
- separação e secagem das
fibras
- preparo do tear bastidor
para confecção da matriz
para as sacolas
- definição do tamanho e
modelo da sacola

Sem patrocínio

- 1 professor =
R$ 300,00
- 1 aux prof. =
R$ 210,00
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R$ 300,00
- 1 aux prof. =
R$ 210,00
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- 1 aux
prof. =
R$ 280,00
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R$312,00
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R$ 400,00
- 1 aux
prof. =
R$ 280,00

260km-ida
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R$208,00
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Dia 02, das 13h as 17h
Datas possíveis: 30 ou 31 de
Janeiro

- Montagem das urdiduras
nos teares
- técnicas para tecer as
fibras
- Finalização e corte do
tecido
- acabamento do tecido
- montagem da sacola

Sem patrocínio
- 1 professor =
R$ 300,00
- 1 aux prof. =
R$ 210,00
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