


Queridos companheiros,

SOLIDARIEDADE, essa palavra recorda boas lembranças?

Pois bem, estamos trazendo, para você e seu clube, a oportunidade de

participar de mais um Dia de Solidariedade, parceria do Grupo Pão de

Açúcar (GPA) com o Rotary, há mais de 4 anos proporcionando arrecadação

de produtos para as instituições atendidas por clubes como o seu.

Esta campanha, fomentada pelo DR 4420, vem crescendo a cada ano, em

participação de clubes de Rotary e suas entidades cadastradas, bem como

em volume de arrecadação.

Esse crescimento torna a participação restrita àqueles clubes que, além de

quererem participar, se propõem a cumprir os requisitos do programa.



Informaremos todos os passos para o cumprimento das necessidades que

levarão ao sucesso de sua arrecadação no Dia de Solidariedade, porém,

antes de sua adesão, precisamos falar de 3 premissas:

1ª – Você, como presidente de seu Rotary Club, deve indicar ou eleger um

coordenador geral para esta campanha, ele será o contato da organização do

evento e será responsável por todos os envolvidos de seu clube e das

entidades cadastradas que ajudarão e se beneficiarão no dia do evento.

O nome completo, celular e e-mail desse coordenador deve constar na sua

mensagem de resposta solicitando a adesão ao Dia de Solidariedade.

2ª – Seu clube precisa indicar as entidades para as quais participarão da ação

e/ou serão enviados os produtos da arrecadação do Dia de Solidariedade,

informando, também, o nome completo do contato responsável por cada

entidade, com celular e e-mail.



Para os clubes que desejarem estar em mais de uma loja do GPA, no dia do

evento, devem indicar, as entidades cadastradas do clube que atuarão em nos

números respectivos de lojas com todos os dados dos responsáveis das

mesmas, como também, o coordenador responsável do clube de cada loja

que deverá estar presente no dia do evento.

3ª – A partir deste ano, todos os clubes e todas as entidades beneficentes

cadastradas dos clubes, para serem credenciadas a participar do Dia de

Solidariedade, precisam estar presentes em um treinamento que o DR 4420 e

o GPA estarão proporcionando.

Esta oportunidade de simulação e troca de experiências aumenta muito o

sucesso da arrecadação, no dia da campanha.

Este ano, o treinamento será no auditório do GPA, no dia 27/10, das 13h às

17h.



Atenção: A participação dos coordenadores para cada loja, do coordenador

geral do clube, de 2 representantes de cada entidade que atuará na ação pelo

é pré-requisito para a participação no Dia de Solidariedade.

Nota: O não-comparecimento desses representantes, a este treinamento,

exclui o clube e a entidade do direito de arrecadar nas lojas do GPA, no Dia de

Solidariedade. Portanto, organizem-se para este evento.

"Aguardamos sua adesão com os contatos solicitados e a confirmação de

comparecimento no dia do treinamento, até o dia 06 de outubro, para que seu

clube venha somar neste grande Dia de Solidariedade".

Envie sua mensagem com os contatos solicitados, o mais rápido possível até,

no máximo, dia 06/10, para o endereço de e-mail: fale@silvanagiannini.com.br

Vamos Fazer a Diferença, Juntos!

mailto:fale@silvanagiannini.com.br

