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Introdução
A ONG Meio Ambiente Neutro emergiu de uma parceria com a ONG Meio Ambiente Equilibrado - MAE.
A ONG Meio Ambiente Neutro tem como carro-chefe a diminuição da emissão de carbono na atmosfera, por meio da solidificação do
carbono; ela visa conscientizar o cidadão da quantidade de carbono que o mesmo emite, também sugerindo idéias de diminuir essa emissão.
O veículo escolhido desevolve-se em jornais murais, cartazes de informação de cunho jornalístico, matérias e serviço público, evitando a
produção desnessária em massa e aproximando o leitor do veículo, visto que o mesmo é encontrado em lugares de sua frequência diária.
Objetivo
O objetivo é desenvolver trabalhos em assessoria de imprensa visando vincular público e assessorado; através de jornais murais com
conteúdos sobre a emissão de carbono, exemplificando meios para o cidadão diminuir esta emissão.
Metodologia
Para a produção deste veículo serão utilizados cartazes em formato de jornal mural, em texto claro, ilustrações e esquematizações.
Pretende-se veicular estas produções quinzenalmente em escolas, centros comunitários e de reacreção, postos de saúde, postos de gasolina,
concessionárias, eventos comunitários e eventos em geral, universidades, templos religiosos, supermercados, panificadoras, pequenos
comércios, entre outros.
Resultado
A produção de jornais murais quinzenais busca conciliar a necessidade de um mundo mais equilibrado entre a vida humana e o meio
ambiente, através da conscientização e ações diárias simples, mas de grande importância para a conservação do planeta. Iniciada a proposta do
projeto, é suposto que o tema torne-se recorrente, propondo novas atividades na área, originadas de outras organizações e veículos da mídia, a
fim de manter em voga a discussão. Vistos bons resultados da produção, a mesma potencializa tornar-se um veículo indispensável do
assessorado, reconhecido como legítimo por seus leitores e a mídia.
Conclusão
Vista a necessidade deste tipo de produção, conclui-se que a produção, além de divulgar as atividades do assessorado, a ONG Meio
Ambiente Neutro, estabelece o compromisso de divulgar dados e atividades necessárias para a preservação ambiental.
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