
Campanha Evite o Fim. Preserve o Meio! 

Plante uma árvore e ganhe uma máscara de proteção facial 

Dia Mundial do Meio Ambiente 2020 

 

Campanha realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Lagoa e 

Saneamento e Secretaria de Agricultura, Trabalho e Pesca de São Pedro da 

Aldeia voltada à educação ambiental, não havendo qualquer modalidade de 

sorteio ou pagamento para participação. 

 

Regras gerais: 

 

• Para participar, basta buscar uma muda de planta gratuitamente no Horto 

Escola Artesanal, com limite de duas mudas por pessoa (apenas adultos 

maiores de 18 anos); 

 

• Cada muda retirada dará direito a uma máscara de proteção facial como 

brinde. O brinde é limitado ao estoque de 100 máscaras, que 

acompanharão as 100 primeiras mudas entregues; 

 

• A campanha tem validade do dia 05 a 10 de junho de 2020, considerando 

que as mudas podem ser retiradas no Horto Escola de segunda a sexta-

feira, das 9h às 16h30. 

 

Participação especial: 

 

• Os participantes que desejarem ampliar o seu engajamento na campanha 

podem enviar um vídeo registrando o momento do plantio da árvore para 

o e-mail sealp@pmspa.rj.gov.br; 

 

• O vídeo deve ter no máximo 30 segundos de duração e deve ser 

devidamente identificado com nome completo da pessoa que aparece no 

vídeo, CPF (em caso de menor de idade, deverá ser informado o CPF do 

mailto:sealp@pmspa.rj.gov.br


responsável), nome da espécie da muda plantada e o local (pode ser em 

área pública ou privada); 

 

• Caso o vídeo seja gravado em área pública, o participante envolvido 

deverá utilizar máscara de proteção facial; 

 

• É permitida apenas a participação de um vídeo por CPF; 

 

• Os vídeos devem ser enviados para o e-mail da Secretaria de Meio 

Ambiente, Lagoa e Saneamento de São Pedro da Aldeia entre os dias 05 

e 10 de junho de 2020; 

 

• Ao enviar o vídeo e participar da campanha, a pessoa está, 

automaticamente, autorizando eventual publicação do vídeo para fins 

institucionais da própria campanha, no site e/ou nas redes sociais oficiais 

da Prefeitura. 


