AÇÃO DE PLANTIO E MOBILIDADE
PLAY THE CALL + ESCOTEIROS DO BRASIL
SEMANA VIVA O VERDE | DIA 16 A 22 DE SETEMBRO
Na semana de 16 a 22 de setembro, o Play the Call em parceria com os Escoteiros do Brasil
comemorará a entrada da Primavera com o pré-lançamento nacional da versão BETA DO
GAME. Esta mobilização visa convidar a sociedade civil para colocar as Mãos na Massa e
celebrar juntos. Vamos plantar, trazendo a natureza para dentro das nossas cidades,
ajudando a melhor a qualidade de vida da população.
Nas ações de plantio, somaremos esforços com a Semana da Mobilidade, quando é
comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Por isso, utilizaremos bicicleta, skate, patins,
transporte público e nossas perninhas.
Sobre a Mobilidade
A mobilidade é uma questão central em todas as cidades do mundo – está diretamente ligada
ao acesso à cidade e aos serviços públicos, ao meio ambiente e à saúde da população. Neste
sentido, organizações de várias cidades do mundo decidiram dedicar uma semana - de 16 a 22
de setembro (quando é comemorado o Dia Mundial Sem Carro) - para refletir e promover
ações para melhorar a mobilidade e acessibilidade das pessoas.
Sobre o Verde na Cidade
A vegetação na cidade ajuda na retenção e infiltração de águas pluviais para mitigar as
enchentes, na melhoria do microclima, conforto térmico e eficiência energética e na limpeza
do ar e consequentemente a diminuição dos custos de saúde com a queda de doenças
respiratórias, entre outros benefícios.
METODOLOGIA
A atividade acontecerá na semana de 16.09.2012 a 22.09.2012. Cada organização parceira
desenvolverá livremente atividades relacionadas ao tema PLANTIO + MOBILIDADE dentro de
seu público e área de atuação,
A partir do dia 01 de setembro de 2012, disponibilizaremos material gráfico para a ação em
diversas mídias sociais.
Maiores informações e referências de ações na página do Facebook:
www.facebook.com/playthecall
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