


Projeto Gota d’Água 2018: ECOTURISMO para 
o Desenvolvimento Sustentável das Bacias PCJ



AVALIAÇÃO DO PROJETO

Que bom!                                                          Que tal?

Que pena...

Formulário para avaliação:
https://goo.gl/forms/gpZ8Qm21BJ9Ws6rV2

https://goo.gl/forms/gpZ8Qm21BJ9Ws6rV2


CARTA DE INDAIATUBA PELO ECOTURISMO

De acordo com o Ministério do Turismo brasileiro, o Ecoturismo é um segmento da
atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural,
incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio
da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

O Ecoturismo tem um papel estratégico na promoção do contato das pessoas com o
ambiente natural, buscando novos estilos de vida que valorizem a natureza. A educação
ambiental aliada às práticas de ecoturismo favorece a sensibilização de todos quanto à
importância da preservação do meio ambiente.

Por meio do Projeto Gota d’Água de 2018, o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ) realizou diversos encontros presenciais e à
distância sobre Ecoturismo, com o objetivo de fomentar o contato com o meio natural de
forma responsável e consciente, contribuindo para a geração de recursos financeiros nos
próprios municípios, que poderão ser reaplicados em projetos ambientais.



CARTA DE INDAIATUBA PELO ECOTURISMO

Durante os encontros, os participantes debateram a importância do planejamento para a
definição dos atrativos turísticos do município e elaboração de bons roteiros. Discorreram
também sobre as boas práticas de segurança e de saneamento, imprescindíveis para
conservar a integridade do turista e do meio ambiente.

Os participantes do curso presencial também tiveram a oportunidade de conhecer três
diferentes municípios das Bacias PCJ (Extrema/MG, Campinas/SP e Piracicaba/SP), e
aprender um pouco mais sobre as estratégias para atrair os turistas, seja em ambiente
rural ou urbano. Aprenderam que as relações humanas e a integração de todos é inerente
à realização de qualquer atividade que tenha como objetivo cativar o outro para o que
acreditamos ser essencial.

Essencial, para nós, é a água. A água que abastece nossas casas, que é utilizada para a
produção de alimentos, que gera energia, que nos dá vida. Sem preservação ambiental,
não temos como garantir água em quantidade e qualidade para todos. E a falta de
investimentos em educação, melhorias estruturais e fiscalização tem dificultado a
conservação do ambiente que nos cerca.



CARTA DE INDAIATUBA PELO ECOTURISMO

Tendo em vista essas informações, entendemos que o ecoturismo é uma ferramenta
importante e que deve ser utilizada para promover a preservação ambiental e a
sensibilização de toda a sociedade quanto à necessidade de mudanças em nosso estilo de
vida. O turismo quando feito de forma sustentável, além de preservar o meio ambiente e
oferecer possibilidades de lazer à população, estimula a geração de renda local.

Assim, nós abaixo assinado, participantes do Curso de Ecoturismo do Consórcio PCJ,
solicitamos o envolvimento de todos (poder público, setor privado e sociedade civil) na
realização de práticas de ecoturismo em suas localidades, possibilitando assim a geração
de renda por meio de negócios locais e a preservação dos recursos naturais.

Indaiatuba, 21 de novembro de 2018.

Aprovado? Vamos divulgar?



Desafio Água e Saneamento: 

Sua  gota  faz a diferença!



Ocupação irregular 

Disposição inadequada 

dos resíduos

Perdas hídricas Desperdício

Furto de águaLigação clandestina

DESAFIOS DO SANEAMENTO BÁSICO



PROPOSTA PARA 2019

ELABORAÇÃO DE VÍDEO DIDÁTICO, que deverá apresentar um dos desafios do
saneamento básico existente em seu município/escola/residência/empresa, e uma
possível solução/ideia para minimizar ou eliminar o problema identificado.

Sugestão para as escolas: realização de Feiras de Ciências!

CRONOGRAMA

Alguma dúvida?

Atividade Fev/Mar Abr/Mai Jun/Jul Ago/Set Out

Abertura do Projeto X

Realização de Encontros Regionais X X

Plantão de dúvidas e seleção dos finalistas X

Cerimônia de Premiação) X



- Cristiano Krepsky (FJPO – Santa Genebra)

- Fernando Vernier (CRCVB)

- Juan Piva (+ Notícias Ambientais)

Critérios:  Adequação à temática; criatividade; qualidade do roteiro e da 

produção do vídeo; contexto educador.

BANCA JULGADORA
PRÊMIO SUA GOTA FAZ A DIFERENÇA



MENÇÃO HONROSA

Americana Jaguariúna
Artur Nogueira Limeira
Atibaia Louveira
Campinas/SANASA Nova Odessa
Cordeirópolis Piracaia
Cosmópolis Piracicaba
Extrema Santa B. d’Oeste
Indaiatuba Sumaré
Itatiba Vinhedo

18 municípios participantes (com vídeo)



MENÇÃO HONROSA - 2019

Cordeirópolis 



MENÇÃO HONROSA - 2019

Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste 



DESTAQUE DO ANO - 2019

Artur Nogueira



DESTAQUE DO ANO - 2019

Cosmópolis



DESTAQUE DO ANO - 2019

Jaguariúna



DESTAQUE DO ANO - 2019

Limeira



DESTAQUE DO ANO - 2019

Louveira



PRÊMIO SUA GOTA FAZ A DIFERENÇA

Artur Nogueira

Cosmópolis

Limeira

Louveira

Jaguariúna



AGRADECIMENTO

Educadores participantes do Projeto Gota d’Água, 
A sua      faz a diferença!


