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SOBRE A ECO GAROPABASOBRE A ECO GAROPABA
Tudo começou em 2007, quando o surfista brasileiro Jairo

morava da Ilha de Oahu no Hawaii. Incomodado com a questão

do lixo nos oceanos, resolveu criar uma prancha feita de

material reciclado para chamar atenção sobre a necessidade de

preservação dos oceanos e das praias. Foi lá que ele

desenvolveu o primeiro modelo de Prancha de Surf utilizando

garrafas pets recicladas.

Em 2012 percorreram todo o litoral sul e sudeste do Brasil

levando a “Prancha Ecológica” - como foi batizada a prancha de

surf feita com garrafas pets retiradas da natureza. A prancha

ajudava o Jairo e a Carol levar mensagens de preservação,

educação ambiental, reciclagem e ao mesmo tempo

permitindo o acesso ao esporte.

De volta a Garopaba, em 2013 fundaram a ECO GAROPABA,

associação sem fins lucrativos, engajada em assuntos ligados a

preservação do meio ambiente, ao esporte e inclusão social. De

lá para cá o Jairo e a Carol percorreram 14 estados do Brasil, já

conversaram com milhares de crianças e adolescentes.

Centenas de palestras e oficinas.



nossa missãonossa missão
Nossa missão é conscientizar as pessoas da

necessidade de preservação do meio ambiente, da

correta destinação dos resíduos, da redução na

produção diária de lixo, da reutilização de materiais

e da reciclagem. E ainda incentivando o esporte e a

inclusão social através do surfe.



COM ESSE LINDO PROJETO JÁ

ATINGIMOS:

• 17 Estados

• 80 cidades

• 2 países (Peru e Uruguai)

• 3 programas de Tv Internacional

• 10 programas de TV em rede Nacional

• 23 programas de Tv em Rede Estadual

• 20 mil garrafas retiradas da natureza e

transformadas em Pranchas;

• 17 multiplicadores diretos pelo mundo;

• 50 mil pessoas atendidas diretamente.

NOSSOS NÚMEROS 22.000 
curtidas

6.000
seguidores



SOBRE O PROJETOSOBRE O PROJETO
Vamos  fomentar  a  prática esportiva do Surf e do Stand Up Paddle para 4.000 alunos da
rede pública de ensino de 10 cidades do Brasi l ,  e  envolver  as  comunidades  locais  na

busca  de  um   est i lo  de  vida  mais  saudável  através  do  esporte .  Com  i sso ,  buscamos   alcançar
o  desenvolv imento  integral  do  indiv íduo  e  de  sua  formação   para  o  exercício  da  cidadania ,

visando  principalmente  à   conscientização  dos  part ic ipantes  quanto  aos  seus  direitos  e  

 responsabi l idades  sociais  e  ambientais ,  e  assim ,  contr ibuir  com  a   preservação  do  meio
ambiente .



As atividades serão desenvolvidas através de palestras para crianças
e adolescentes com conteúdo relacionado aos benefícios da prática

esportiva, e conscientização da preservação do meio ambiente, além

do ensino da confecção de pranchas de garrafas pets reciclados e
práticas de simuladores de surf. 
 Serão executadas em escolas públicas  de 10 municípios, sendo

desenvolvidas nos turnos manhã e tarde, com carga horária de 2h

cada, serão 4 dias de atividades em cada mês. Totalizando 80 palestras.

METODOLOGIAMETODOLOGIA



Preocupado com inclusão social, Jairo
confeccionou uma prancha adaptada para
cadeirantes. Assim eles podem experimentar
o prazer de remar em um SUP através deste
equipamento.

Realizam ações frequentes com a assistência
social de Garopaba e de municípios próximos.

São parceiros da APAE de Garopaba,

realizando ações em conjunto para o
benefício das pessoas assistidas pela entidade.

INCLUSÃO SOCIALINCLUSÃO SOCIAL



A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de

renda devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas

físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou anual, pela

pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores

despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a

projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo

Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.

PESSOAS FÍSICAS: até 6% do imposto de renda anual

devido (declaração na forma completa).

PESSOAS JURÍDICAS: até 1% do imposto de 

renda anual devido (desde que tributadas pelo

lucro real).



 R$ 277.346,83 
VALOR  DO  PROJETO

12 meses de período de execução.



CONTRAPARTIDASCONTRAPARTIDAS
•Logomarca do patrocinador nos uniformes dos palestrantes do projeto;

•Utilização da logomarca do patrocinador nos materiais de comunicação visual para ser utilizado
durante o projeto, divulgando e sinalizando com informações necessárias para o público em geral: 1
faixa em lona e 3 banners;

•Possibilidade de agendar palestra sobre sustentabilidade e educação ambiental em eventos da
marca/empresa;

•Possibilidade de promover ações/interações com os materiais confeccionados no projeto (como as
pranchas ecológicas em tamanho real);

•Possibilidade de patrocinar escolher as cidades do RS e as Escolas (em cada cidade).

•Aplicação da logomarca no site, redes sociais (Facebook e Instagram);

•Entrega de relatório com status de execução do Projeto (periodicamente).

Além destes itens a associação está aberta a negociações de outras contrapartidas.



QUEM JÁ CONHCEU OQUEM JÁ CONHCEU O
PROJETOPROJETO



Campeões na Categoria
Ecologia

A Eco Garopaba, finalista da

16ª  edição do Prêmio do

Instituto Guga Kuerten (IGK),

com premiação voltada a

pessoas e instituições que

desenvolvam projetos sociais

que tenham como objetivo a

educação com crianças,

adolescentes e pessoas com

deficiência, em Santa Catarina.



REPORTAGENSREPORTAGENS

https://www.youtube.com/watch?v=V16qo71JQAc
https://www.ecogaropaba.com.br/2018/08/06/eco-garopaba-no-estrelas-solidarias-da-angelica/
https://www.ecogaropaba.com.br/2018/08/06/eco-garopaba-na-ana-maria-braga/
https://www.youtube.com/watch?v=IeCCztjY7zM
https://globoplay.globo.com/v/6564514/programa/?fbclid=IwAR36SM


ESTE  PROJETO  REALIZA  PRÁTICAS
ALINHADAS  COM  OS

OBJETIVOS  DA  AGENDA  2030  DA  ONU



https://www.facebook.com/ProjetoPranchaEcologica/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCYukVbeiMCngsl-zIhVUKUg
https://www.instagram.com/ecogaropaba/?hl=pt-br
https://www.ecogaropaba.com.br/

