
RELATÓRIO MÍDIAS RECICLA SÃO JOÃO 2021 

Informações e fotos:  https://www.facebook.com/grupoecociente  www.grupoecociente.blogspot.com.br 
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dia/mês dia/sem. MÍDIAS 
Alcance 

Facebook 

Alcance 

Instagram 

14 2ªf. 

"O lixo que você joga no 

chão não fala, mas ele diz 

muito sobre você!" 

656 332 

15 3ªf. Participação especial - Veri 186 558 

15 3ªf. 
VOCÊ SABIA? Lixo, resíduo 

e rejeito 
110 270 

17 5ªf. EcoDica - Resíduos 129 289 

21 2ªf. 

"Que no arraiá de Junho 

você possa pular todos os 

seus problemas, tomar uma 

dose extra de esperança, 

encontrar uma barraquinha 

de sonhos & se lambuzar de 

amor." - Tati Zanella 

223 307 

22 3ªf. 
Participação especial - 

Maria Augusta 
209 280 

22 3ªf. 
VOCÊ SABIA? Spoilers 

Recicla São João 
121 391 

24 5ªf. Recicla São João - IGTV 492 1.296 

24 5ªf. TBT - Recicla São João 407 772 

25 6ªf. Devolutiva enfeites juninos 429 508 

26 sáb. Podcast RSJ - Início RSJ     

27 dom. Primeira semana RSJ 2021 1.046 556 

28 2ªf. 

"A natureza é o único livro 

que oferece um conteúdo 

valioso em todas as suas 

folhas." - Johann Goethe 

133 290 

29 
3ªf. 

VOCÊ SABIA? Spoilers 

Leitura Ecociente 
119 227 

29 3ªf. 
Participação especial - 

Adriana 
315 425 
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dia/mês dia/sem. MÍDIAS 
Alcance 

Facebook 

Alcance 

Instagram 

1 5ªf. TBT - Leitura 300 374 

3 
sáb. 

Podcast RSJ - Lixo e 

resíduo 
229 851 

5 2ªf. 

"O objetivo do consumidor 

não é possuir coisas, mas 

consumir cada vez mais e 

mais a fim de que com isso 

compensar o seu vácuo 

interior, a sua passividade, 

a sua solidão, o seu tédio e 

a sua ansiedade." - Érico 

Veríssimo 

197 239 

6 3ªf. VOCÊ SABIA? Consumo 109 263 

https://www.facebook.com/grupoecociente
http://www.grupoecociente.blogspot.com.br/


7 4ªf. 
Participação especial - Psi. 

Isabela 
244 799 

8 5ªf. Estratégias de consumo 96 281 

10 sáb. 
Podcast RSJ - Embalagens 

de papel 
156 347 

12 2ªf. 

"Se nem tudo em nossas 

vidas são flores, quem sabe 

uma horta seja a 

solução..." 

319 366 

12 2ªf. ECOhorta 1.198 385 

13 3ªf. 
VOCÊ SABIA? Consumo de 

água 
135 237 

15 5ªf. ECODica - ECOhorta 129 270 

15 5ªf. Oficina de ECOhorta 400 579 

16 6ªf. 
EcoDelivery - ECOhorta 

comunidade 
1.480 422 

17 sáb. 
Podcast RSJ - Leitura 

Ecociente 
rádio rádio 

18 dom. Embalagens RSJ 348 597 

19 2ªf. 

"Livros dão alma ao 

universo, asas para a 

mente, voo para a 

imaginação, e vida a tudo." 

- Platão 

142 252 

19 2ªf. 
Leitura Ecociente - 

Explicações 
205 542 

19 2ªf. 
Leitura Ecociente - livros 

comunidade 
321 639 

20 3ªf. 
VOCÊ SABIA? Biblioteca 

Virtual Gov. SP 
105 271 

21 4ªf. 
Leitura Ecociente - livros 

comunidade 
497 441 

22 5ªf. TBT - Leitura Ecociente 310 391 

23 6ªf. 
EcoDelivery - Leitura 

Ecociente 
194 287 

24 sáb. 
Podcast RSJ - 

Encerramento RSJ 
rádio rádio 

26 2ªf. Agradecimentos RSJ 436 551 

 

Estamos em mais um ano atípico e mais uma vez tivemos que nos reinventar, e com o Recicla São João não 

foi diferente! Fizemos um planejamento em cima de feedbacks do último ano, aprimoramos as nossas 

potencialidades e eliminamos tudo aquilo que achamos não ser mais pertinente no desenvolvimento desse projeto. 

Sendo assim, fizemos algumas mudanças e aqui fica evidente o crescimento em nossas mídias, basta ver o alcance 

das nossas publicações em ambas as plataformas que utilizamos durante essa edição do RSJ. 

Através dos nossos perfis nas redes sociais (Facebook e Instagram), além de uma novidade para esse ano: 

retomamos as nossas participações especiais na programação dos sábados da Rádio Dourado FM – 104,9 durante 

esse período do RSJ - 05 sábados (26/06, 03/07, 10/07, 17/07 e 24/07), falando um pouco sobre o nosso projeto 

para as pessoas que no passado nos acompanhavam também pelas ondas do rádio; e com isso atingimos um grande 

número de pessoas.  

O Projeto Recicla São João mais uma vez quebrou recordes em nossa página do Facebook, chegando a 1.314 

contas alcançadas em um único dia. Através dos nossos posts, conseguimos mobilizar e conscientizar as pessoas 

em relação a diminuição do uso de plásticos de uso único, tendo em vista que as embalagens plásticas foram 



substituídas por embalagens de papel, além de levar informações de forma mais acessível nas mesmas e também 

em nossas nossas mídias e rádio local. 

 

 
 

 

Como resultado de tudo isso, ganhamos também muitas curtidas em nossa página do Facebook (Grupo 

Ecociente), tendo um aumento de 192 curtidas em relação ao mesmo período do ano passado. 

 

     

       Julho 2020 

 
Julho 2021 

 

 

Nosso perfil no Instagram (@grupoecociente) também teve um aumento no número de seguidores, e ações 

em nossos posts, somando 10 novos seguidores durante o período do RSJ deste ano, 15.885 impressões em nossos 

posts, além de 983 curtidas em nossas publicações. 

 

 



 
Seguidores início RSJ (jun.21) 

 

 
Seguidores final RSJ (jul.21) 

 

 

O Recicla São João é um projeto muito forte e significativo para nós do Grupo Ecociente, principalmente 

quando falamos sobre as nossas mídias. Desde a sua primeira edição (junho 2018) até os dias atuais (julho 2021), 

tivemos um aumento de 1.146 seguidores em nosso perfil no Instagram e 452 curtidas em nossa página do 

Facebook. 


