
UM PLANETA
SEM PLÁSTICO

P R O P O S T A  D E  C O L A B O R A Ç Ã O

Junte-se a mim a um mundo sem Plástico

projeto
ambiental

por: jorien timmers

https://www.facebook.com/ecobusamerica
https://www.instagram.com/ecobusamerica
https://twitter.com/jorientimmers
https://www.youtube.com/channel/UCvpHaKOeENFKCC3B7-m50qw?view_as=subscriber


Introdução 
Sou Jorien Timmers (1991) da Holanda, formada em psicologia pela 'Vrije
Universiteit van Amsterdam' e, desde 2017, estou executando o projeto 'Eco
Bus America', que visa aumentar a conscientização sobre o enorme problema
da poluição do planeta causada pelo nosso uso excessivo de plástico.
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Sensibilização e música 
Visito entre outros, escolas e empresas para dar palestras e workshops sobre o
assunto, tomando como exemplo minha própria vida "zero desperdício". Além
do problema, eu explico o que podemos fazer para reduzir o plástico em nossas
vidas. Para mim, a conscientização pode ser criada de diferentes maneiras e é
por isso que eu combino minhas apresentações com música e a exibição de
curtas-metragens.
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América Latina e Europa
Com meu projeto, trabalho na América do Sul e na Europa. Em setembro e
outubro de 2018 fiz um teste piloto do projeto na Europa e em outubro de 2019
naveguei em um veleiro da Holanda para a América Latina evitando o avião
poluente, para continuar meu projeto lá.

Navegando no
oceano

Durante a viagem à vela fiz parte do
projeto "Sail to the COP", um

"agradecimento" dirigido por jovens,
atravessando o Oceano Atlântico para
a conferência climática (COP25) para
levantar a voz para uma indústria de

viagens justa e amigável ao meio
ambiente. A bordo, produzimos este

relatório. 

https://www.sailtothecop.com/resources/SailtotheCOP_report_20200115.pdf
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Objetivo do projeto
O objetivo do meu projeto é inspirar as pessoas e motivá-las a serem parte da
solução. Embora normalmente busque atingir meu objetivo com apresentações e
workshops através de visitas a escolas e empresas, também tento alcançar meu
objetivo de outras formas. Alguns exemplos: organizar campanhas locais, dar
cursos online, caminhar pelo 'Caminho de Santiago' como 'peregrino sem
plástico', escrever artigos para revistas, gravar e editar vídeos para meu canal
no YouTube e, atualmente, escrever um livro infantil sobre poluição por plástico. 

A rota
Nos meses seguintes, passei em Rondônia, Mato Grosso, Matto Grosso do Sul,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e depois no Uruguai. 
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financiamento 
O projeto é financiado com seus próprios recursos e com doações de
instituições educacionais, empresas e indivíduos. A maioria das atividades que
realizo com meu projeto é graças a doações. Apesar de dar sempre uma
indicação do valor dessas atividades, as próprias instituições e empresas
podem decidir o que acham que meu trabalho vale. A fim de não excluir
ninguém da participação no projeto 
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Informações para parceiros
Para fazer avançar o projeto, é necessário apoio externo, contemplando
diferentes formas de patrocínio. Para a mobilidade de minha motor home a
diesel, é necessário fazer as mudanças necessárias para torná-la mais
sustentável do ponto de vista ambiental. Abaixo você pode ver minhas
despesas mensais. Como patrocinador, você também pode gostar de receber
algo em troca da ajuda que oferece; e como cada patrocinador é único e
diferente, eu gostaria de conversar com você pessoalmente para descobrir o
que posso lhe oferecer em troca. É claro que o patrocínio não envolve apenas
apoio financeiro. Se você acha que pode me ajudar de qualquer outra forma,
não hesite em me contatar.

custos mensais
total de 700

euros

imposto de circulação,
seguro, manutenção,
verificação e gasolina

da van
€250

 Custo de vida Inclui
alimentos, roupas,

higiene pessoal, etc. 
€350

custos fixos
saúde, telefone

€100



 |  0 6

Furgão ecológico
A longo prazo, eu quero converter minha van em uma van ecológica. Para este
fim, estou procurando um patrocinador que queira promover sua empresa de
energia renovável desta forma. 
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Apresentação sobre o problema do "plástico" e minha vida
sem plástico. Dando soluções. Explicar o que podemos fazer

em nossa vida diária. +/- 30/40 minutos

- Workshop pasta de dentes natural ou desodorante natural.
- outras opções disponíveis, dependendo da idade e do tipo

de visita. +/-30/45 minutos

Fechamento musical por Jorien (voz com Ukelelele) 
+/- 10 minutos

curta-metragem temático "Plástico
+/- 20 minutos

Uma visita na van (somente se o local e o horário
permitirem).

Programa para escolas
O programa geral para as escolas é muito flexível. Pela minha experiência com
diferentes escolas em diferentes países, vi que cada escola funciona de
maneira diferente e é por isso que estou disposto a ajustar a ordem e/ou a
duração das atividades, o que também dependerá do número e da idade dos
alunos. O programa de atividades é para crianças (6 anos ou mais) e
adolescentes. Eu tenho aulas ajustadas para cada faixa etária. O custo de uma
visita a uma escola é, a título indicativo, de 3 euros por aluno. Todo o dinheiro
será usado para manter o projeto funcionando. 
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Palestras para empresas 
Se você estiver interessado em uma conferência inspiradora em sua empresa, eu
ficaria feliz em lhe fazer uma visita. Costumo adaptar minha palestra à empresa que
vou visitar, para poder adaptar minha apresentação ao tema do ano ou aos objetivos
da empresa. Combino minha apresentação com minha música. A própria empresa pode
indicar a duração da apresentação. Em geral, dura cerca de 60 minutos.



Patrocinadores 
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www.ecobusamerica.com
ecobusamerica@gmail.com

https://www.facebook.com/ecobusamerica
https://www.instagram.com/ecobusamerica
https://twitter.com/jorientimmers
https://www.youtube.com/channel/UCvpHaKOeENFKCC3B7-m50qw?view_as=subscriber

