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SOBRE NÓS

O Asteroid Day é um programa educacional e de conscientização dinâmica para inspirar o mundo
sobre asteroides, incluindo: seu papel na formação de nosso universo, como podemos usar seus
recursos e como os asteroides podem abrir caminho para exploração futura e, finalmente, como
podemos proteger nosso planeta de impactos de asteroides. As Nações Unidas declararam 30 de
junho como o Dia do Asteroide, comemorando o aniversário do impacto do asteroide Tunguska sobre
a Sibéria, Rússia, em 30 de junho de 1908. Em todo o mundo, eventos organizados regionalmente são
realizados no Dia do Asteroide. Esses eventos variam de concertos ao vivo e eventos comunitários a
palestras, apresentações e outros programas educacionais - todos com o objetivo comum de
aumentar a conscientização sobre a necessidade de maior detecção e mapeamento de asteroides.
Durante o Dia do Asteroide, continuaremos a inspirar as pessoas e mentes jovens a olhar para o céu e
se entusiasmar com nosso Sistema Solar.

Graças aos seus parceiros e apoiadores, particularmente ao Governo da Sede da Fundação em
Luxemburgo, o Asteroid Day deu passos significativos educando o mundo sobre asteroides. Desde os
primeiros eventos em 2015, o movimento tem crescido exponencialmente.

LIVE DO DIA DO ASTEROIDE
Em 2017, a Asteroid Foundation estreou a primeira conversa ao vivo de 24 horas sobre asteroides,
transmitida do estúdio Broadcasting Center Europe (BCE) na cidade RTL em Luxemburgo. O
Asteroid Day LIVE de Luxemburgo voltou em 2018, com 48 horas de conteúdo e comentários de
especialistas de todo o mundo, apresentado pelo físico britânico, autor e comentarista da BBC,
Prof. Brian Cox. O Prof. Cox recebeu astronautas, cientistas, físicos, funcionários do governo de
vários países e convidados especiais que atuam como embaixadores do Dia do Asteroide e
especialistas em asteroides. A cada ano que passa, o Asteroid Day continua a expandir seu alcance e
a educar milhões de pessoas em todo o mundo.

O Asteroid Day LIVE de Luxemburgo é distribuído por meio de um satélite dedicado, disponível em
canais locais que assinam a rede de satélites SES e o site do Asteroid Day. Os meios de comunicação
podem baixar as informações diretamente do satélite via CDN.

NOSSOS PRINCIPAIS PATROCINADORES
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EVENTOS MUNDIAIS
O Dia do Asteroide não seria possível sem suas centenas de eventos regionais ao redor do
mundo. Sua orientação para a educação e consciência do espaço e asteroides conduz nossa
mensagem principal: inspirar, envolver e educar o público sobre os asteroides. O Dia do Asteroide
celebra os educadores, cientistas, tecnólogos e líderes globais que dedicam suas vidas à ciência e
à educação sobre asteroides. Além de conscientizar as comunidades locais sobre os asteroides, os
eventos regionais também enviam uma mensagem importante a seus políticos para encorajá-los a
apoiar as pesquisas no campo da ciência dos asteroides.

No Asteroid Day Global, criamos este kit de ferramentas para ajudar você, o atual ou futuro
coordenador regional e anfitrião do evento, a organizar seu próprio evento do Asteroid Day
em sua comunidade local. Ele o guiará pelas etapas de escolha do tipo certo de evento e como
obter apoio e obter atenção para ele.

Todos os anos, mais de 2.000 eventos do Dia do Asteroide são realizados em países
reconhecidos pela ONU em todo o mundo. Com sua ajuda, podemos continuar a
aumentar esse número no futuro. Cadastre seu evento aqui!

Mapa de eventos dos coordenadores regionais do Dia do Asteroide 2018
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POR QUE O ASTEROID DAY?

Em tempos de redução dos orçamentos para agências espaciais e pesquisas, é vital destacar a

importância do apoio público para tais pesquisas. Orçamentos e fundos são alocados por formuladores
de políticas que reagem à pressão pública. Vamos mostrar aos tomadores de decisões políticas que a
ciência, o espaço e sua exploração são apoiados globalmente pelos cidadãos. Esse apoio vem porque
eles fazem mais do que um avanço tecnológico considerável, apoiam instituições de pesquisa e
cientistas, mas também porque a exploração além das fronteiras conhecidas e o avanço do
conhecimento são partes inerentes da humanidade..

Além disso, o Asteroid Day educa o público sobre as
novas indústrias espaciais, acelerando as tecnologias
e o avanço das atividades no espaço. Hoje, há
missões avançando esforços para identificar as
características e trajetórias dos asteroides e
desenvolver maiores técnicas de detecção,
rastreamento e deflexão. Um exemplo, DART, é a
primeira demonstração de uma técnica de impacto
cinético para alterar o movimento de um asteroide
no espaço!

O Asteroid Day luta por um aumento nas descobertas de asteroides, o mapeamento de
nosso sistema solar e o desenvolvimento de tecnologia que pode um dia nos permitir
proteger nosso planeta dos impactos de asteroides.
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COMO ORGANIZAR E REALIZAR UM EVENTO

DE SUCESSO NO DIA DO ASTEROIDE

Nas páginas a seguir, você encontrará informações úteis sobre as várias etapas

e materiais necessários para tornar seu evento um sucesso em atrair

participantes interessados e obter exposição relevante para a mídia (local).

1. Escolha de qual tipo será seu evento

2. Seja um mediador e promova seu evento online

3. Forme uma equipe de trabalho para seu evento

4. Desenvolva mensagens chaves

5. Registre seu evento em asteroidday.org

6. Inicie a divulgação de seus eventos

7. Garanta participações em seu evento

8. Relatório sobre seu evento (Report after your event)
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1. DECIDINDO O TIPO DE EVENTO

Ao decidir que tipo de evento você deseja organizar, é importante primeiro considerar os recursos

disponíveis. Por exemplo, se não houver um planetário próximo ao local do seu evento, não há
necessidade de organizar uma apresentação em cúpula de 360° de nosso Sistema Solar. Da mesma forma,
não organize uma palestra para 200 pessoas se seu local só pode hospedar 50. Em vez disso, considere ter
50 pessoas participando de seu evento pessoalmente e oferecendo uma transmissão ao vivo gratuita de
seu evento para alcançar pessoas fora do seu local.

Avalie de forma realista sua própria mão de obra, bem como o tempo e o esforço investidos.
Provavelmente, você organizará seu evento do Asteroid Day em seu tempo livre. Sem uma equipe ou
instituição organizadora por trás de você, é improvável que você consiga realizar um evento de um dia
inteiro com 10 atividades diferentes em 2 locais. Estabeleça metas realistas para tornar seu evento um
sucesso e aproveite isso no ano seguinte.

Leve os seguintes aspectos organizacionais em consideração ao organizar seu próprio evento do
Asteroid Day:

Data e Horário

O ideal é que seu evento seja realizado no dia 30 de junho ou próximo a ele, em um
horário do dia que seja mais adequado para seus convidados e para o evento como um
todo. Considere eventos globais ou regionais, feriados nacionais e festividades que
podem ter um impacto em seu evento. A Copa do Mundo FIFA e a Eurocopa coincidem
com o Dia do Asteroide a cada dois anos (2018, 2020, 2022, etc.).

Também encorajamos os organizadores de eventos a realizar atividades durante todo o
ano. Por que não organizar uma série de palestras sobre o espaço e asteroides com um
palestrante diferente a cada mês? Ou organizar um evento baseado na passagem de um
asteroide pela Terra?

Localização

Comece a pensar sobre as possíveis localizações no início do processo de planejamento,
pois as instalações devem se adequar ao programa e às atividades. Considere a
disponibilidade do seu orçamento e do local no dia 30 de junho ou próximo a ele, e se o
local será capaz de acomodar o número esperado de convidados. Sugerimos fazer
parceria com observatórios, planetários, museus, centros universitários, escolas locais ou
o parque da sua cidade, mas eventos menores também podem ser realizados em
restaurantes, bares, campos abertos ou no seu quintal para uma atividade de observação
das estrelas com amigos. Se o local precisa ser reservado com antecedência,  certifique-se
de assegurá-lo antes de anunciar seus planos ao público.

Manual para Organização de Eventos do Asteroid Day 6



Audiência do Evento

Considere para quem você está organizando o evento e que público deseja atingir. Os

alunos de astrofísica têm expectativas diferentes do que o público em geral de leigos, assim
como um evento para crianças em idade escolar requer outras atividades além de um
evento exclusivo para adultos. Modele seu evento com base no tipo de público que você
está almejando. Conhecer o seu público ajudará a construir um caminho para o tipo de
evento que você sediará.

Programa e Atividades

A missão por trás de suas atividades é espalhar o conhecimento e a consciência sobre

asteroides de maneiras interativas e envolventes. Isso deve ser adaptado a você, o
público-alvo, bem como ao tipo de evento e horário em que é realizado. Seu programa
servirá como conteúdo principal para divulgar seu evento e atuar como  seu esboço.

Sugestões de Atividades (todas as atividades listadas abaixo são gratuitas)

● Transmita e assista a partes da transmissão AO VIVO do Asteroid Day em 30 de junho;
● Mostre videoclipes fornecidos pelo Asteroid Day, como Scientists Rock, para sair um
pouco do tópico de asteroides, misture e combine seu próprio programa de vídeo.
Talvez você até encontre um vídeo local específico para o seu país!
● Assista um filme sobre asteroide - você pode baixar o filme que deu início ao Asteroid
Day, 51° North, em nosso website ;
● Uma apresentação sobre asteroides (temos várias palestras em código aberto
disponíveis aqui);
● Uma série de palestras de palestrantes convidados, palestras de especialistas em
asteroides;
● Uma aparição de astronauta - verifique com o Asteroid Day Global se é possível se
conectar via Skype a um dos apoiadores do Dia do Asteroide durante todo o ano;
● Observando as estrelas em observatórios;
● Oficinas de artes e ofícios, (ou seja, construir seu próprio asteroide ou montar um
modelo de asteroide);
● Uma Oficina de impressão 3D usando modelos de asteroides em código aberto da
NASA;
● Atividades em torno das missões de asteroides atuais;
● Contribuir para observações científicas de asteroides por meio do Programa Target
Asteroids!
● Faça um concurso de fantasias relacionado ao espaço.

Para acompanhar suas atividades e educar seu público sobre asteroides, o Asteroid Day
coloca nossa extensa videoteca à sua disposição:
● Painéis de especialistas sobre vários tópicos do Asteroid Day LIVE;
● Série de vídeos com 7 partes, Scientists Rock, com Neil deGrasse Tyson;
● Séries de atualizações sobre asteroides;

Qualquer uma dessas atividades pode ser combinada entre si e você está convidado a
enviar suas próprias ideias e atividades para outros coordenadores regionais usarem em
eventos em asteroidday.org.
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2. HOSPEDE UM EVENTO VIRTUAL

Hoje, temos mais sorte do que nunca por ter uma tonelada de maneiras diferentes de nos conectarmos

com outras pessoas virtualmente. Com as pessoas sendo solicitadas a ficar em casa, organizações,
escolas, empresas e pessoas em todo o mundo estão usando programas online diariamente para se
conectar umas com as outras. Para ajudá-lo a hospedar seu evento virtual, leia sobre alguns desses
populares programas de bate-papo online:

Para hospedar um evento virtual mais intimista:

● Skype: Uma das plataformas de videochamada mais antigas que existem, o Skype oferece suporte a
grandes grupos sem limite de tempo real (quatro horas por chamada, 100 horas por mês),
gratuitamente. Saiba mais sobre como configurar uma chamada de reunião do Skype aqui;

● Google Meet: O Google Meet é ótimo para participantes que possuem Google (contas do Gmail). A
conferência pode ser configurada facilmente no calendário, o que torna muito fácil ingressar em
chamadas. Saiba aqui como configurar uma chamada do Google Meet;

● Zoom: sem dúvida, a plataforma de chamadas corporativas mais popular que existe - Zoom é a melhor
plataforma para hospedar bate-papos da comunidade em grande escala (contanto que você conheça
todos na chamada). A interface permite que você faça apresentações para quem está ligando e
hospede webinars. Ele também oferece muitas opções e ferramentas úteis como organizador do
evento. No entanto, não recomendamos o uso do Zoom para chamadas nas quais informações
confidenciais podem ser discutidas, pois os padrões de segurança são mais precários.  Aprenda a usar
o Zoom aqui;

Se você deseja hospedar um evento aberto ao público, recomendamos transmitir
seu vídeo em vez de convidar alguém para a chamada (há muitos exemplos de por
que você não deve distribuir o link da reunião para ninguém).

Para transmitir seu evento virtual, verifique essas grandes plataformas.

● Youtube Live é um ótimo método de streaming, pois oferece um recurso de chat ao vivo, onde os
participantes podem fazer perguntas e participar de discussões! Essa seria a melhor opção
para um grande público e para sessões de perguntas e respostas. (Clique aqui para um
tutorial);

● Facebook Live também pode ser usado e é um stream que você pode implementar diretamente
em sua página de eventos do Facebook, tornando-o ótimo para reuniões menores apenas para
convidados! (Clique aqui para o tutorial) ;

● Twitch TV é uma plataforma de streaming ao vivo especializada em hospedar streams online.
Seria mais apropriado se você estiver planejando fazer de sua transmissão ao vivo uma
ocorrência regular, em vez de um evento único.(Clique aqui para o tutorial)
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Como divulgar seu evento virtual

Aqui estão algumas maneiras excelentes de divulgar que você realizará um evento online:

● Eventos do Facebook - Criar um evento do Facebook é uma maneira eficiente de garantir que
o evento seja promovido para a sua comunidade e de ver quem participará. Confira como
promovemos nosso evento Space Connects Us no Facebook.

● Envie um boletim informativo - um boletim informativo pode ser enviado diretamente aos
convidados, anexado à página do seu evento no Facebook ou até mesmo publicado no seu site.
É uma ótima maneira de resumir sobre o que será seu evento e pode servir como um ponto de
referência quando seu evento for dividido em vários segmentos. Veja como comercializamos
nosso evento Space Connects Us em nosso Asteroid Day newsletter.

● Envie um e-mail para seus amigos e família - Considere convidar seus amigos e família para
um evento mais íntimo. Incentive-os a convidar seus amigos. Você terá um grupo de pessoas
que provavelmente não sabe muito sobre o assunto, mas vai querer ouvir de você!

● Compartilhe com seu meio de notícias local - trabalhar com uma fonte de mídia local
garante que o público em geral conheça seu evento se ele for aberto ao público.

Lembre-se de que, ao hospedar um evento virtual, é muito importante garantir que as pessoas possam
participar facilmente. Certifique-se de testar todos os links para garantir que tudo funcione
corretamente.

Ideias para eventos virtuais

Você ainda pode hospedar muitas de suas ideias originais de eventos online! Aqui estão algumas
sugestões com links para alguns recursos úteis:

● Concurso de contos online. Organize um evento
virtual  em duas partes! Considere o tema de Isaac
Asimov e  incentive seu público a escrever sua própria
história de ficção científica sobre asteroides. Explique
os parâmetros das histórias e faça com que sejam
enviadas por meio de formulários do Google (como usa
o Google Forms aqui). O concurso pode ser dividido em
categorias de acordo com os níveis dos alunos. Os
jurados escolhidos poderão avaliar esses contos online.
Convide todos a voltar 2 semanas depois para anunciar
o vencedor do concurso e fazer com que leiam sua
história em voz alta!

● Faça uma palestra sobre asteroides. Aqui estão alguns assuntos interessantes:
○ Eventos de Tunguska e Chelyabinski;
○ Progresso das missões Osiris-REX e Hayabusa-2;
○ DART-HERA, futura missão conjunta entre a ESA e a NASA para a defesa planetária;
○ Você sabia que nosso planeta teve temporariamente uma segunda “mini-lua”  flutuando em sua
órbita?

● Assista ao conteúdo do Asteroid Day em nossa página!

● Inspire-se com o que outros organizadores de eventos estão fazendo lendo nossos artigos
online.
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AMOSTRA DE EVENTOS DO DIA DO ASTEROIDE

Santiago do Chile, Chile

A universidade Diego Portales realizou um evento inclusivo ensinando crianças com deficiência visual

e cegas sobre asteroides e crateras de impacto usando métodos de ensino inovadores.

Tucson, Arizona, EUA

O Flandrau Science Center e Planetário da Universidade do Arizona hospedou os principais

pesquisadores de asteroides que trabalham na missão de retorno de amostras de asteroides
OSIRIS-REx da NASA para apresentar sua pesquisa e abriu suas exibições de asteroides ao público.

Paquistão

O jornalista e engenheiro paquistanês Mohammad Iftekhar Yezdani organizou um programa ao ar livre

em várias cidades, incluindo uma caminhada temática de asteroides, uma exposição de arte ao ar livre,
palestras e atividades de observação das estrelas para encerrar a noite.

Viena, Áustria

Os especialistas do Museu de História Natural de Viena fizeram uma apresentação sobre micro

meteoritos e as 100 toneladas de detritos que eles trazem para a Terra todos os dias, ensinando os
participantes a encontrar facilmente partes desses objetos fascinantes em seu próprio telhado usando
ímãs.

Caracas / Maturín, Venezuela

Apesar dos surtos de violência e protestos em toda a Venezuela em 2017, vários eventos do Dia do

Asteroide foram realizados em Caracas e Maturín, onde alunos de astronomia e geologia ensinaram a
crianças do ensino fundamental a física dos asteroides e como um impacto afetaria diretamente a
infraestrutura e o sistema escolar do país.

Poznań / Varsóvia / Międzychód, Polônia

Observações astronômicas, workshops e um concerto foram organizados no Observatório de Poznań

e em 2 outras cidades para 1.000 estudantes locais. O prefeito de Poznań presenteou o coordenador
regional Tomasz Kluwák com um prêmio oficial da cidade por seu trabalho na educação pública de
asteroides.

Pittsburgh, Pensilvânia, EUA

Usando três meteoritos aquecidos a 400 ° C, a cervejaria local de Pittsburgh, Church Brew Works,

criou uma chamada Asteroid Ale seguindo uma velha técnica de fabricação de cerveja Stein Bier, que
eles revelaram ao público ao lado de um fragmento de 900 libras do meteorito chinês Nantan.
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3. FORMAR SUA EQUIPE DE EVENTOS

Antes de organizar seu evento, junte forças com outras

pessoas interessadas em asteroides de sua comunidade

para ajudá-lo no processo de planejamento e delegação

de tarefas. Talvez você até consiga conseguir

patrocinadores que estejam dispostos a apoiar suas

atividades!

Os membros do seu grupo de trabalho ajudarão a lidar

com os vários aspectos da coordenação do evento.

Procure formar uma equipe o mais rápido possível no

processo de planejamento para divulgar o trabalho e

distribuir as tarefas. Conforme sua equipe cresce, os
membros podem assumir funções especializadas para
uma organização tranquila e eficiente.

Organizador(a) principal
A pessoa encarregada de coordenar o evento e delegar tarefas aos vários membros do grupo que
organizam o evento. O ideal é que o(a) organizador(a) seja alguém com experiência anterior na
organização de um Dia do Asteroide ou evento semelhante e tenha formação científica para garantir
que as informações compartilhadas em palestras e apresentações sejam precisas. No entanto, quem
está motivado para organizar um evento também funciona!

Equipe de Comunicações
Este grupo tem a tarefa de divulgar e desenvolver a mensagem do seu evento. Eles entram em contato
com a imprensa e procuram cobertura da mídia sobre o evento. Recrute pessoas com fortes
habilidades de redação, boas na criação de vídeos promocionais e trabalho de design, e que tenham
experiência em mídia social para usar o máximo possível de canais promocionais. Talvez você possa até
encontrar alguém com contatos na imprensa local para se juntar ao seu comitê organizador.

Equipe de divulgação e engajamento
Esses membros da equipe vão promover o seu evento na comunidade local para incentivar a
participação. Dependendo da escala do seu evento, o envolvimento e as comunicações podem ser
fundidos como um grupo principal. Uma grande parte do trabalho da equipe de divulgação é
comparecer a outros eventos locais ou regionais para distribuir folhetos, circular pela vizinhança para
colocar folhetos em caixas de correio ou distribuir informações em instituições relevantes. Se o seu
evento atingir uma massa crítica de participantes e workshops acontecendo ao mesmo tempo,
considere usar a equipe de divulgação para recrutar voluntários para ajudar durante o dia.

Patrocinadores
Um patrocinador pode ajudar a promover o seu evento para a rede dele ou ajudá-lo de outras
maneiras, por exemplo, com bens e serviços, para ajudar a transformar o dia em um sucesso. Seu
patrocinador pode ser um clube de astronomia local, um museu ou planetário, o proprietário do local
em que seu evento será realizado ou uma empresa local que concorde em ajudar fornecendo comida
gratuita aos participantes.
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4. DESENVOLVER MENSAGENS-CHAVE

Mensagens curtas e concisas são essenciais para alcançar seu público, especialmente ao estabelecer um

novo evento do Dia do Asteroide para pessoas que podem não ter ouvido falar no dia anterior. Abaixo,
você encontrará alguns exemplos de mensagens que você pode usar na promoção local do Dia do
Asteroide e seu evento. Se o seu evento for realizado em uma universidade, planetário, observatório ou
outras instituições, pode ser uma boa ideia incluir uma breve declaração sobre o importante trabalho que a
instituição está fazendo para promover a educação sobre o espaço e asteroides ou mesmo os programas
em ciências planetárias , astrofísica e aeroespacial.

Para dar um exemplo, o evento Asteroid Day que ocorreu na Universidade do Arizona em 2017 se
concentrou fortemente no envolvimento do Laboratório Lunar e Planetário da universidade na missão do
asteroide OSIRIS-REx. Essas mensagens são importantes para mostrar às pessoas oportunidades
potenciais que lhes permitem se envolverem.

Exemplos de mensagens-chave:

1. Desde sua criação em 2014 pelo astrofísico e famoso guitarrista do QUEEN, Dr. Brian May, o

cineasta Grigorij Richters, o astronauta da Apollo 9 Rusty Schweickart, o astronauta de três ônibus
espaciais Dr. Ed Lu e o presidente da Fundação B612, Danica Remy, Dia do Asteroide gerou uma
conversa sobre asteroides em milhares de eventos em todo o mundo. Ao reunir o público em geral,
pesquisadores e legisladores, o Asteroid Day tem como objetivo educar sobre o espaço e asteroides,
ao mesmo tempo que aumenta a conscientização sobre a necessidade de detecção precoce e
pesquisas adicionais.

2. O Asteroid Day é um programa administrado por uma organização sem fins lucrativos de
Luxemburgo, a Asteroid Foundation. O Asteroid Day foi criado para inspirar, envolver e educar o
público sobre as oportunidades de asteroides. O Dia do Asteroide celebra os educadores, cientistas,
tecnólogos e líderes globais que dedicam suas vidas à ciência e à educação dos asteroides. O Dia do
Asteroide é reconhecido pelas Nações Unidas e realizado anualmente no aniversário do evento do
asteroide Tunguska em 1908. Todos os anos, o Asteroid Day faz parceria com indivíduos,
juntamente com organizações científicas e educacionais em todo o mundo para atingir uma
audiência global de milhões. O Asteroid Day tem parceiros em todos os cinco continentes, que
organizaram programas educacionais vibrantes e de vários níveis em suas próprias comunidades.

3. Em dezembro de 2016, 30 de junho foi declarado Dia do Asteroide pelas Nações Unidas,
comemorando o impacto de Tunguska em 1908 na Sibéria no mesmo dia. Por meio de eventos locais
organizados em mais de 190 países ao redor do mundo, o Asteroid Day reúne pessoas interessadas
no espaço e asteroides de diferentes origens, culturas e experiências de vida. O Asteroid Day
compartilha informações e ensina sobre a ciência, as oportunidades e os riscos dos asteroides,
enquanto continua a inspirar as pessoas e mentes jovens a olhar para o céu e a se empolgar com
nosso Sistema Solar.
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5. REGISTRE NO ASTEROID DAY

Depois de planejar seu evento, você deve registrá-lo na página do Asteroid Day.

Publicaremos eventos registrados em nosso mapa mundial para as pessoas interessadas no Dia do
Asteroide para encontrar eventos locais perto deles. Isso dá a você uma maior exposição e você
pode se beneficiar de nossos esforços promocionais globais. Além disso, o registro é uma
ferramenta importante para acompanharmos o crescimento geral do Asteroid Day. Quem sabe o
seu evento pode ser mencionado na imprensa mundial, se soubermos o que você está fazendo!

Se você tiver uma história interessante sobre a organização de seu evento ou uma atividade
específica para compartilhar, pode enviar a história e as fotos para events@asteroidday.org.
Publicaremos histórias de destaque online, em nossos boletins e nas redes sociais, aumentando
ainda mais a atenção para o seu evento local.

Assim que você se registrar como um evento

oficial independente do Dia do Asteroide,

nós o manteremos atualizado com nossos

boletins informativos para organizadores de

eventos e ocasionais teleconferências

globais. Se você estiver organizando vários

eventos em sua cidade ou país, informe-nos

e podemos pedir-lhe para se juntar ao nosso

grupo de coordenadores regionais de

eventos.

REGISTRE SEU EVENTO
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6. INICIE A DIVULGAÇÃO DE SEUS EVENTOS

Assim que você registrar um evento internacional do Asteroid Day, você pode lançar sua

campanha de mídia para promover suas atividades. O interesse da imprensa é vital para
aumentar a audiência e destacará ainda mais os asteroides como um tópico de interesse
público, aumentando a conscientização sobre asteroides, que é o objetivo do Dia do
Asteroide. Com sua equipe de comunicação, elabore um plano de mídia incorporando
suas mensagens principais, uma lista de contatos com a imprensa e, a seguir, estabeleça
um cronograma para comunicações com a imprensa e nas redes sociais.

Seja via Twitter, Facebook ou Instagram, usar a hashtag e palavras-chave corretas pode
mudar drasticamente o seu atendimento. Considere usar o seguinte para promover seu
evento do Asteroid Day:

GERAL
● #AsteroidDay é um movimento de conscientização e educação global sancionado pela ONU sobre

a importância dos @asteroids. http://www.asteroidday.org
● Junte-se a nós para @asteroidday e para mais informações, http://asteroidday.org
● O @UN oficialmente designado como #AsteroidDay é um movimento global para proteger
nosso planeta. Junte-se a mim e aprenda mais.
● Siga @asteroidday e assine a Declaração 100X http://asteroidday.org/100x
● Você sabia que @Asteroidday foi co-fundada em 2014 pelo astrofísico e guitarrista principal do

QUEEN, @DrBrianMay, presidente da @B612Foundation, Danica Remy (@MVdar), Astronauta
Apollo 9, Rusty Schweickart e cineasta @GrigRichters!

● Assista aos webcasts do #AsteroidDay em http://asteroidday.org e interaja conosco nas mídias
sociais. ● Aprenda sobre # ciência, oportunidades e riscos de #asteroids neste #Asteroidday!
● #AsteroidDay é reconhecido pelo @UN como um programa de conscientização dinâmica e

#educacional para inspirar o mundo sobre a # ciência, oportunidades e riscos de #asteroids. Saiba
mais em http://www.asteroidday.org.

FATOS SOBRE ASTEROIDES
● Você sabia que a água que está bebendo pode ter vindo de uma #asteroide? #AsteroidDay #asteroid
● Você sabia que os asteroides são o único desastre natural que sabemos prevenir e nos ensinar sobre as
origens da vida em nosso planeta? Vamos entender isso! http://asteroidday.org

● Você sabia que #asteroids são a matéria da formação de planetas em nosso sistema solar?
@asteroidday #AsteroidDay #asteroid

● Como nosso planeta #earth, #asteroids orbitam o #Sun! A maioria deles está contida no Cinturão
de asteroides entre Marte e Júpiter. @asteroidday #AsteroidDay

● Vamos acelerar a taxa de descoberta de #asteroid financiando telescópios espaciais e outras
ferramentas e tecnologias para encontrar asteroides! @asteroidday #AsteroidDay

● Você já ouviu falar de um trator de gravidade? Se um #asteroide fosse detectado cedo o suficiente, ele
poderia desviar seu caminho usando a gravidade de uma espaçonave! Saiba mais sobre #asteroids neste
#AsteroidDay. http://asteroidday.org

Ao criar suas próprias publicações nas mídias sociais, certifique-se de usar o # ou
@ correto.  Tente adicionar #asteroid #asteroidday e seu # país a todas as
postagens!
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7. GARANTA PARTICIPAÇÕES EM SEU EVENTO

Aqui estão algumas dicas para garantir que seu evento

seja bem atendido:

Anuncie cedo

Quanto mais cedo você começar a promover seu
evento,  mais tempo terá para divulgá-lo e alcançar mais
pessoas.

Use as redes sociais

Nenhuma campanha promocional está completa no

mundo de hoje sem a mídia social. Crie um evento no

Facebook que pode ser compartilhado com seus

seguidores, faça um rascunho de postagens atraentes e

prepare outro conteúdo para compartilhar

regularmente. Marque @AsteroidDay em todas as suas

postagens e use a hashtag #AsteroidDay.

Você pode usar a mídia social oficial do Asteroid Day

como uma fonte de conteúdo e informações interessantes para compartilhar em suas páginas junto com suas
próprias mensagens.

Anuncie em sua comunidade local

É uma boa ideia criar um panfleto ou folheto com seu programa, que você pode distribuir em eventos da
comunidade, colocar estrategicamente em instituições relevantes ou distribuir de porta em porta. Um pôster
de evento é outra ótima maneira de chamar a atenção, pois pode ser pendurado em locais públicos, lojas,
correios, pontos de ônibus, etc.

Parcerias

As empresas locais podem estar interessadas em patrocinar seu evento ou fornecer produtos de apoio. No
mínimo, você pode sempre perguntar se eles estão dispostos a anunciar seu evento para seus clientes,
deixando folhetos ou cartazes em suas instalações.

Manual para Organização de Eventos do Asteroid Day 15



Envolva os líderes locais

Converse com políticos locais, como seu prefeito, sobre endossar e apoiar seu evento. Isso desperta o

interesse da mídia local e uma postagem no perfil de uma cidade, prefeito ou outro oficial nas redes
sociais pode ajudar muito a atrair um público.

Entre em contato com instituições de ensino

Sua escola ou universidade local certamente está interessada em promover um evento de base científica

para seu corpo discente. Eles podem repassar informações a seus alunos ou até mesmo ter interesse em
participar oficialmente do evento e ajudar na organização.

Entre em contato com clubes e organizações locais

Aborde clubes e organizações locais sobre parceria com sua equipe organizadora e apoio ao seu evento do

Dia do Asteroide. Contacte organizações específicas que possam estar interessadas em atividades
relacionadas ao espaço, como um grupo local de escoteiros, clube espacial, astrônomos amadores, clube
de fotografia, etc.

Registre seu evento no Asteroid Day

Recomendamos enfaticamente que você registre oficialmente o seu evento conosco para que

possamos ajudá-lo a divulgar o evento. Vá para www.asteroidday.org e

registre seu evento hoje!
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FAÇA SUA LISTA DE DIVULGAÇÃO:

Antes do evento …

Crie uma lista de mídia
Procure uma ampla variedade de repórteres e veículos. Considere repórteres cobrindo espaço, ciência,
tecnologia, eventos comunitários, política, etc. Pesquise os sites da mídia local em busca de contatos e
entre em contato com eles diretamente.

Alcance pessoas importantes
Tente entrar em contato com repórteres e jornalistas diretamente. Peça a eles que conversem
individualmente para apresentar o Dia do Asteroide e seu evento a eles e por que ele e os asteroides
são um problema que eles deveriam cobrir.

Envie um alerta de mídia por e-mail
Explique em termos concisos por que o Asteroid Day e seu evento são importantes e merecem
destaque. Envie este alerta na semana do evento e novamente no dia anterior. Você deve incluir as
seguintes informações:

● Participantes notáveis e renomados (ou seja, pesquisadores, cientistas, políticos locais
etc.)
● Lista de suas atividades e programa
● Localização do evento
● Horário e Local do evento
● O objetivo do Dia do Asteroide e a importância do aumento da descoberta e pesquisa de asteroides

Depois do evento …

Documente seu evento
Durante o evento, sua equipe de comunicação deve reunir informações sobre o evento e tirar fotos
para postar nas redes sociais, fornecer material para reportar as histórias e escrever o comunicado
de imprensa do evento. Reporte seu evento com os detalhes abaixo. Veja as diretrizes para fotos
abaixo.

● Número de Participantes
● Tire fotos de várias atividades. Compartilhe-os nas redes sociais usando a hashtag #AsteroidDay e

marque-nos com @AsteroidDay
● Faça anotações sobre seu evento

Prepare e distribua um comunicado à imprensa pós-evento
Você deve preparar um comunicado de imprensa cobrindo o seu evento que a mídia pode usar como
uma diretriz para sua cobertura. Inclui o seguinte:

● Informações sobre o evento, seus organizadores, a instituição que o apoiou e o Asteroid Day em
geral
● Estatísticas do dia
● Citações dos organizadores, astrônomos participantes e outros notáveis
● Fotos, incluindo legendas que descrevem a cena retratada
● Videoclipes para reportagens online, se possível

Recomendamos redigir o press release com antecedência, deixando espaço para o preenchimento de
citações, estatísticas e fotos durante ou imediatamente após o evento, para que você possa compartilhar
com a mídia e reportagens o mais rápido possível. Fale com seus contatos na mídia por telefone para
garantir o recebimento do comunicado.
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8. RELATÓRIO SOBRE SEU EVENTO

Queremos saber mais sobre o seu evento! Vá para asteroidday.org e preencha o Report After an Event
formulário e tenha a chance de ser destaque em nosso site. As organizações que enviam as seguintes
informações têm maior chance de ser destacadas:

● Imagens e/ou vídeos com boa qualidade

○ apresentando participantes, anfitriões e evento geral

○ inclui o logotipo do Asteroid Day

○ inclui logotipos de parceiros

● Materiais de marketing, incluindo:

○ links para materiais promocionais de eventos online

○ cartazes promocionais de eventos, manchetes de notícias, etc.

○ comunicados à imprensa, boom de mídia

○ promoção de mídia social (imagens ou texto)

● Descrições de eventos

○ Onde aconteceu

○ Foi desenvolvido com outra organização parceira?

○ Quais foram os destaques do evento?

● Detalhes do público

○ Número de Participantes

○ quem foi a audiência

Entraremos em contato com você se divulgarmos seu evento e organização no blog - então, por favor

RELATE SEU EVENTO
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AS MELHORES FOTOS E VÍDEOS DE SEU EVENTO

Após seu evento, envie seu relatório com suas imagens de alta qualidade! Todos os meses, apresentamos um

Organizador de eventos do Dia do Asteroide em nosso blog usando seus relatórios de eventos- então,
envie-nos!

Recomendamos que você tire o máximo possível de fotos nítidas de alta qualidade, como:

● Organizar um grupo para fotos

● Fotos de seus participantes (especialmente fotos espontâneas de seus convidados)

● Fotos de seus pôsteres de promoção de eventos AD, banners e materiais impressos

● Qualquer pessoa com uma camiseta do Asteroid Day

● Pessoas sendo entrevistadas

● Fotos que capturam a localização do seu evento

● Notícias e artigos escritos sobre o seu evento

Temos coordenadores de eventos em todo o mundo e adoramos ver fotos e vídeos de seus eventos. Se você

deseja que o evento do Dia do Asteroide seja o centro das atenções, recomendamos o envio de arquivos de
alta resolução não pixelados. Se você puder ter um fotógrafo profissional ou cinegrafista voluntário, perfeito!

Aqui estão algumas de nossas imagens favoritas de nossos coordenadores de eventos:
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GUIA DO LOGOTIPO DO DIA DO ASTEROIDE

Criamos um sistema unificado para logotipos do Asteroid Day, para tornar o logotipo do seu evento fácil

de criar. Seu logotipo será usado em todos os materiais de sua marca, então dedique um minuto para ter
certeza de que acertou!

Seu Logotipo do Asteroid Day

Seu logotipo do Asteroid Day será usado durante todo o evento do Asteroid Day: em papel timbrado,
em seu (s) site (s), nas redes sociais e em todos os materiais e placas do evento.

Projetando seu logotipo

Oferecemos dois modelos diferentes que você pode baixar e personalizar para o seu evento. Cada um
inclui um campo de texto para você digitar o nome do seu evento (em Helvética) para que apareça
automaticamente no local correto. (Para eventos com nomes mais longos, existe um modelo que coloca o
nome do seu evento em uma segunda linha.)

Download da Logo do Asteroid Day

Asteroid Day logo templates (.eps, .pdf, .psd)

Especificações

Tipo de letra: o tipo de letra (Lato) é parte integrante da nossa identidade visual e não deve
ser alterado ou substituído. O Lato vem instalado na maioria dos computadores, mas se você
não tiver acesso a ele, use o Arial.

Tracking: o espaçamento entre letras nos modelos de logotipo do Asteroid Day é definido como
0. Não ajuste esta configuração.

Kerning: você pode ajustar letras individuais no nome do local, se necessário.

Alinhamento: O nome do seu evento deve sempre alinhar à esquerda em relação ao topo do “A”
em “Dia do Asteroide” e deve ter o tamanho exato de 13pt. O tracking nos modelos de logotipo
do Asteroid Day é definido como 0. Não ajuste esta configuração.

Cor: o logotipo do seu evento Asteroid Day deve sempre incluir um laranja e cinza "Asteroid Day"
com laranja e cinza da cidade e do país.

Logotipo de exemplo: Asteroid Day India
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Detalhes de cor

No caso de uma impressora estar imprimindo incorretamente a cor, faça ajustes para corresponder ao
logotipo da melhor maneira possível.

Logotipos de exemplo: cor de fundo
Use um fundo sólido, totalmente branco ou preto, conforme mostrado à direita. Não coloque o logotipo do
seu evento do Asteroid Day em outras cores ou em fundos fotográficos, estampados ou ilustrativos.

Espaço livre
Para garantir que o logotipo do seu evento do Asteroid Day seja apresentado da melhor maneira possível,
uma zona tampão mínima de espaço livre deve sempre ser mantida em torno do perímetro do logotipo.
Outros logotipos, gráficos ou cópias devem ser mantidos fora desta zona. (Os logotipos não podem ser
"bloqueados" com quaisquer outros logotipos ou imagens. Outros logotipos não podem aparecer como se
fizessem parte do logotipo do seu evento do Asteroid Day.)

O que evitar
A. Não defina o nome do local em letras maiúsculas nem altere seu tamanho.

B. Não mude a cor do Dia do Asteroide, o nome do local ou qualquer outra parte do logotipo.

C. Não coloque o logotipo do seu evento do Asteroid Day em outras cores ou em fundos fotográficos,
estampados ou ilustrativos.
D. Não coloque o logotipo dos eventos do Dia do Asteroide em outras cores ou em fundos
fotográficos, padronizados ou ilustrativos. Não crie seu logotipo de eventos do Asteroid Day em sua
própria fonte.
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EXEMPLO DE ALERTA DE MÍDIA

CLUBE DE ASTRONOMIA DO LUXEMBURGO CELEBRA O DIA DO ASTEROIDE

Clube de astronomia local fora da cidade de Luxemburgo para comemorar o Dia do Asteroide pela primeira vez.

Os asteroides próximos da Terra representam uma ameaça potencial não apenas para a humanidade, mas para

todo o nosso planeta. O Asteroid Day, um evento global oficialmente sancionado pela ONU, exige um aumento

na taxa de detecção e rastreamento de asteroides potencialmente perigosos e o desenvolvimento de tecnologia

de deflexão para proteger nosso planeta. Luxemburgo está no epicentro da indústria espacial internacional e,

como astrônomos amadores luxemburgueses, temos o orgulho de nos juntar ao Asteroid Day em seus esforços

para educar o público sobre asteroides.

O chefe do clube de astronomia local, Prof. John Smith, dará início a um dia de atividades para todas as idades,

incluindo um workshop de impressão 3D de asteroides, apresentações sobre a mais recente ciência de

asteroides pelos especialistas em asteroides Mark Boslough e Patrick Michel, bem como um atividade de

observação de estrelas usando o próprio conjunto de telescópios do clube à noite. O evento é seguido por um

concerto de arrecadação de fundos para a Fundação Asteroid no parque da cidade no dia seguinte.

QUEM?

John Smith, chefe dos astrônomos amadores de Luxemburgo

Neil Armstrong, Diretor do Comitê do Dia de asteroides de Astrônomos Amadores de Luxemburgo Sarah

Andrews, Professora de Astronomia

Emily Johnson, Fundação Espacial

QUANDO?

Sábado, 30 de junho de 2018, 12h - 22h

ONDE?

Astrônomo Amador Club House em Cessange, Luxemburgo

CONTATO

Neil Armstrong, para mais informações em: + XXX - XXX-XXX-XXX / neil@armstrong.lu
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EXEMPLO DE COMUNICADO PARA A IMPRENSA

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

Contato: Neil Armstrong, + XXX - XXX-XXX-XXX

COORDENADORES DO DIA DO ASTEROIDE PARA REALIZAR OS PRIMEIROS EVENTOS

ASTRONÔMICOS DO LUXEMBURGO.

= 1.500 participantes aprenderam sobre o espaço, asteroides e as missões em andamento para esses corpos
celestes

LUXEMBURGO - Hoje, o Clube de Astronomia em Cessange, Luxemburgo, realizou seu primeiro evento do Dia
do Asteroide chamado “Astronautas, asteroides e eu”. Mais de 1.500 estudantes locais, crianças e residentes
interessados participaram das atividades do clube comemorando o Dia do Asteroide na casa do clube de
astronomia e campos circundantes. Ao longo do dia, eles aprenderam sobre asteroides, a ameaça potencial que
eles representam para o nosso planeta, as missões atuais de agências espaciais em seu caminho para essas
rochas espaciais e como a humanidade pode empregar tecnologia para evitar impactos. Com Patrick Michel e
Mark Boslough, dois especialistas líderes mundiais em asteroides estiveram disponíveis para fazer
apresentações e responder às perguntas dos participantes. Chefe do clube de astronomia, John Smith deu
início às atividades do dia. Em homenagem à missão do Asteroid Day de aumentar a conscientização e educar o
público sobre asteroides, alguns astrônomos amadores entusiastas e tecnicamente qualificados e membros do
clube organizaram um workshop de impressão 3D para modelos de asteroides, usando esta abordagem prática
para ensinar os participantes sobre a criação e composição de asteroides.

“Esta foi a primeira vez que organizamos um evento do Dia do Asteroide”, disse Buzz Aldrin, membro do
Comitê Organizador do Dia do Asteroide do Clube de Astronomia. “Muitas de nossas atividades se
concentraram em ensinar os participantes sobre o espaço e asteroides. Os residentes responderam muito bem
à nossa chamada e ficaram muito interessados em saber mais. Estamos realmente ansiosos para o show de
amanhã para arrecadar dinheiro para a Fundação Asteroid, que encerrará nosso fim de semana. ”

“Os asteroides têm potencial para grande destruição, mas ao mesmo tempo podemos aprender muito sobre as
origens do nosso sistema solar com eles”, afirmou Emily Johnson, CEO da Fundação Espacial e apoiadora dos
esforços do astrônomo amador. “A humanidade como capacidade tecnológica para nos proteger de um
impacto, só precisamos impulsionar o aumento da pesquisa neste campo e precisamos dos orçamentos
necessários para continuar a lançar missões de pesquisa.”

A missão do Asteroid Day é aumentar a conscientização global sobre asteroides e acelerar seus esforços de
detecção e rastreamento. Eventos locais, como o realizado hoje aqui nas instalações do clube de astronomia,
ajudam a tornar o dia verdadeiramente internacional e cooperativo. Nosso comitê organizador continuará seus
esforços para promover a educação sobre asteroides em Luxemburgo e se reunirá todas as terças-feiras das
19h00 às 20h30 em nossa sede em Cessange, Luxemburgo, para discutir futuras edições e outras atividades de
divulgação ao longo do ano.

Saiba mais em asteroidday.org

Fotos disponíveis para uso:

<Foto 1: Foto de grupo>

John Smith, Neil Armstrong e Sarah Andrews em frente ao Astro Lab da universidade com participantes de AD

<Foto 2: Oficina de observação das estrelas>
A estudante de astronomia Jane Shepard mostra a Lara, 9, e Claire, 10, como usar um telescópio.
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ACESSE PÔSTERES E MERCHANDISING

O Asteroid Day HQ queria tornar mais fácil para você
promover e produzir seu melhor evento de marca.

Poster
Todos os anos, tentamos fornecer um pôster especial do Dia do
Asteroide para você poder baixar e usar para promover seu evento
local. O pôster deste ano pode ser baixado online gratuitamente.
Baixe o modelo de pôster mais recente em nosso website.

Merchandising

Asteroid Day se associou à Redbubble (um

fornecedor mundial de impressão sob
demanda) para oferecer a você sua própria
mercadoria de marca local. Oferecendo
uma variedade de produtos, incluindo
camisetas, adesivos e canecas, você pode
encomendar tudo online e tê-lo disponível
para o seu evento!

Para obter sua mercadoria de marca, digite
"Loja de produtos do Asteroid Day Merch
Redbubble" em  seu mecanismo de busca ou

clique aqui.

Se você não vir a localização do seu país
disponível para compra, entre em contato
com events@asteroidday.org .

O DIA DO ASTERÓIDE SÓ É POSSÍVEL PELOS SEGUINTES PATROCINADORES.
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https://asteroidday.org/news-updates/2019-asteroid-day-event-organizer-poster/
https://www.redbubble.com/people/asteroidday/works/38718819-asteroid-day?asc=u


Seu apoio financeiro permite a produção do Asteroid Day Live de Luxemburgo, bem como apoiar

nossas atividades educacionais durante todo o ano e divulgação e apoio aos eventos locais do

Asteroid Day organizados de forma independente em todo o mundo.

Agência Espacial de Luxemburgo

A Agência Espacial de Luxemburgo foi fundada em 2018 com a missão de desenvolver o setor espacial em

Luxemburgo, fomentando empresas novas e existentes, desenvolvendo recursos humanos, facilitando o acesso

a financiamento e apoiando a pesquisa acadêmica. A agência implementa a estratégia nacional de

desenvolvimento econômico espacial, gerencia programas nacionais de pesquisa e desenvolvimento espacial e

lidera a iniciativa SpaceResources.lu. Além disso, representamos Luxemburgo na Agência Espacial Europeia e

nos programas espaciais da União Europeia e das Nações Unidas. Estamos focados em apoiar um ecossistema

sustentável para a indústria espacial e oferecer uma plataforma na Europa para o desenvolvimento de espaços

comerciais. Um que conecta bilhões de pessoas e nos permite entender o que está acontecendo na Terra, assim

como nos ajuda a explorar novas fronteiras. Para saber mais sobre nossos projetos e recursos para ajudá-lo a

impulsionar a inovação no Espaço, visite: space-agency.public.lu

B612

B612 é dedicado a proteger a Terra dos impactos de asteroides. Fazemos isso impulsionando a ciência e as

tecnologias necessárias para proteger a Terra dos impactos de asteroides por meio do Asteroid Institute e

educando o público, a comunidade científica e os governos mundiais sobre asteroides por meio de programas

como o Asteroid Day. b612foundation.org

Broadcasting Center Europe (BCE)

BCE é um líder europeu em serviços de mídia, integração de sistemas e desenvolvimento de software nas áreas de

televisão, rádio, produção e pós-produção, telecomunicações e TI. Com larga experiência no mercado de mídia,

nossa equipe oferece serviços de alta qualidade e sempre encontrará a solução que mais se adapta ao seu projeto

e orçamento. Com mais de 200 funcionários altamente qualificados e motivados, a BCE atende cerca de 400

clientes em diversos setores, como canais de TV, estações de rádio, distribuidores de filmes, produtores, empresas

de publicidade, operadoras de telecomunicações e serviços públicos. Mais informações disponíveis em: bce.lu

SES

A SES é a operadora de satélite líder mundial e a primeira a entregar uma oferta GEO-MEO diferenciada e

escalável em todo o mundo, com mais de 50 satélites em Órbita Terrestre Geoestacionária (GEO) e 12 em Órbita

Terrestre Média (MEO). A SES se concentra em soluções de ponta a ponta com valor agregado em duas unidades

de negócios principais: SES Video e SES Networks. A empresa fornece serviços de comunicação via satélite para

emissoras, provedores de conteúdo e serviços de Internet, operadoras de rede fixa e móvel, governos e

instituições. O portfólio da SES inclui o sistema de satélite ASTRA, que tem o maior alcance de televisão

Direct-to-Home (DTH) na Europa, a O3b Networks, um provedor global de serviços de comunicação de dados

gerenciados, e MX1, um provedor líder de serviços de mídia que oferece um conjunto completo de serviços

inovadores de vídeo e mídia digital. Mais informações disponíveis em: ses.com

Translated by / traduzido por: Thaynara Nascimento
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https://space-agency.public.lu/
https://b612foundation.org/
http://www.bce.lu
http://www.ses.com


Thaynara is National Coordinator for Asteroid Day Brazil. A Physics Student at the Federal University of Sergipe,Thaynara is a

researcher in the area of Condensed Matter Physics and Computation. She also is collaborating on the Thermodynamics book for

university professors: “Practical thermodynamics and without mysteries.” Thaynara is a science communicator with amateur

astronomy groups for social minorities and in public schools, with the goal of providing access to science and knowledge for the

greater community.

Contact email: thaynara@asteroidday.org
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