
PROJETOS 2021/2022



APRESENTAÇÃO
Nem todo lixo é lixo. Latinha não é lixo. Papel e papelão não é lixo. Plástico não é lixo. Vidro não é lixo. Mas todos esses 
materiais, quando descartados de forma incorreta na natureza viram lixo. E se forem jogados na praia, viram problema para os 
banhistas e para o desenvolvimento da nossa cidade. 

Todos querem frequentar uma praia limpa, preservada e bem cuidada. Aproveitar o sol e um banho de mar sem receios, deixar 
as crianças se divertirem. Mas para isso  cada um deve fazer sua parte para preservar as praias, a flora nativa, a vida marinha, 
visando melhor qualidade de vida para todos.

Jogar na praia palitos, restos de alimentos, latinhas de bebidas e refrigerantes, embalagens de produtos e outros materiais é 
jogar sujo com o meio ambiente. 

PRAIA LINDA É PRAIA LIMPA

PROJETO VERÃO



PRAIA DE CARAPEBUS



AÇÕES
Para envolver a população numa campanha de preservação e limpeza das 
praias, especialmente no verão, criamos o projeto PRAIA LINDA É PRAIA 
LIMPA, composto de mídia e ações com ativação de marca nas praias.

LOCAL E DATA
Finais de semana de janeiro e fevereiro, em praias de Vitória e de Vila Velha.

MUTIRÃO DE LIMPEZA
Retirada de resíduos das praias, com descarte correto nas lixeiras próximas.

BLITZ LEGAL
Blitz no trânsito próximo à praia e nas areias com distribuição 
de sacolinhas para descarte do lixo.

DICAS LEGAIS
Veiculação de VTs, Spots e anúncios com dicas sobre hábitos 
que ajudam a manter a praia limpa, além de informar os 
locais dos eventos. A veiculação será na TV Tribuna/SBT, 
rádios Legal FM e Tribuna FM, e jornal A Tribuna.



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 60 inserções na TV Tribuna/SBT

• 08 anúncios de 50cm/col no jornal A Tribuna

• 160 inserções na Legal FM

• 80 inserções na Tribuna FM Vitória

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 08 posts no Instagram do Tribuna Online

• 08 posts no Facebook do Tribuna Online

• Camisa dos promotores

• 02 bandeiras

NÚMERO DE COTAS:
06 (seis)

VALOR DA COTA
R$ 214.940,00 (duzentos e quatorze mil, novecentos e 
quarenta reais)
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