Gincana do Movimento SWU mobiliza 87
universidades de todo o País e seleciona 20
projetos de sustentabilidade
São Paulo, 06 de maio de 2011 – O movimento de conscientização
em prol da sustentabilidade SWU - Starts With You acaba de divulgar
a lista dos 20 projetos selecionados para a próxima fase da Gincana
Impacto Zero.
A Gincana, que tem o objetivo de promover a conscientização do
público universitário e premiará a equipe vencedora com R$ 500 mil,
recebeu 101 inscrições de projetos voltados para a sustentabilidade.
As inscrições, que começaram no dia 22/05 e se encerraram no dia
3/06, mobilizaram alunos de 87 instituições de ensino de 16 Estados
em todas as regiões do país.
Geração de energia alternativa; preservação ambiental; tratamento e
reciclagem do lixo; reaproveitamento de óleo de fritura para
produção de biodiesel e biogás são alguns dos temas explorados nos
20 projetos que disputarão o primeiro lugar na gincana.
Os jurados Marcelo Yuka, músico e ativista; Isaac Edington,
presidente do Instituto EcoD e Publisher do portal Eco
Desenvolvimento; e Alessandra França, presidente do Banco Pérola,
especializado em microcrédito, analisaram rigorosamente os 101
projetos inscritos, com apoio técnico de José Pascowitch, da
consultoria Visão Sustentável.
“O que me chamou muita atenção ao ler os projetos foi que o tema
da sustentabilidade não só ganhou espaço como também ficou mais
maduro na cabeça dos jovens. Recebemos projetos consistentes que
propõem a educação ambiental de forma abrangente, extrapolando
os muros das universidades e incluindo a comunidade”, afirma Isaac
Edington.
Os 20 projetos selecionados estão distribuídos em 10 Estados
Brasileiros, nove universidades públicas federais, três estaduais e oito
particulares. Veja a lista completa dos projetos selecionados no site
do SWU (http://www.swu.com.br/impactozero/selecionados.php).

Dados dos 101 Projetos Inscritos

Próximas Etapas
Ainda nessa semana, no dia 10/06, os líderes de cada universidade
selecionada passarão por uma oficina de treinamento.
As provas da gincana incluem mobilização da comunidade, coleta e
separação de lixo para reciclagem.
Todo o material reciclável recolhido será entregue para as
cooperativas de catadores que contribuíram para a realização da
prova.
Na sequência, as dez equipes que recolherem a maior quantidade de
lixo (em valor de mercado) são classificadas para a última fase, na
qual dois alunos de cada equipe participarão de um Reality Show de
sustentabilidade, exibido pelo Canal Multishow.
No dia 1º de setembro, será anunciada a equipe vencedora que
receberá R$ 500 mil do SWU para implementar o seu projeto de
sustentabilidade, devendo prestar contas da aplicação desses

recursos ao SWU. Os dois finalistas da equipe vencedora também
ganharão um curso de empreendedorismo na Babson College, em
Massachusetts.
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http://www.swu.com.br.
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Programação 2011 – A programação completa do SWU em 2011
será anunciada em coletiva de imprensa no dia 28 de junho, em São
Paulo. Na ocasião serão apresentadas as ações de sustentabilidade do
movimento e as atividades culturais.

Informações para a imprensa
SWU Institucional e Movimento SWU de sustentabilidade
MVL Comunicação
E-mail: equipeswu@mvl.com.br
Telefones: 55 11 3594-0326 / 3594-0308
Website: www.mvl.com.br
SWU Music & Arts Festival
Media Mania Comunicação & Imagem
E-mail geral: mediabox@mediamania.com.br
Telefone: 55 21 2497-1779
Website: www.midiorama.com.br

SWU na internet e nas redes sociais
Website: www.swu.com.br
Twitter: www.twitter.com/swubrasil
Facebook: www.facebook.com/SWUBrasil
Orkut: www.orkut.com.br/Community?cmm=102758132
Flickr: www.flickr.com/photos/swubrasil
Youtube: www.youtube.com/swubrasil

