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REUNIÕES TODAS AS SEGUNDAS ÀS 20HS - SEJA BEM VINDO!

Amigos do

O Guia Online das Empresas solidárias

www.amigosdorotary.org

Descubra um Rotary 
mais perto de você

Acesse www.rotaryclubedearaucaria.com.br  
e saiba mais sobre nossa organização

A cada 140 recipientes cheios,
01 cadeira de rodas

PROJETO
CONHEÇA, PARTICIPE E COMPARTILHE

ESSA IDEIA

Resultados Quantitativos:

– Lacres, reciclagem, cadeira de rodas, solidariedade, companheirismo,  
lacre de refrigerante, lacre de latinha

Resultados Qualitativos:
Despertar o espírito solidário ampliando o número de pessoas e empresas  
engajadas no  projeto que promove o bem comum.

Resumo:

Hashtag oficial do projeto: #lacresolidarioaraucaria

– Alcançar a meta de 3T (três toneladas)  de lacres para que com esses 
recursos possamos adquirir mais cadeiras.
– Ampliar o número de patrocinadores e parceiros promovendo sua 
visibilidade;

Palavras Chaves deste Projeto

– Mobilizar  Instituições de Ensino, igrejas, restaurantes, bares, clubes 
recreativos e desportivos, hotéis, postos de combustível, associações, 
indústrias e o comércio em geral.

O projeto Lacre Solidário consiste basicamente na arrecadação de lacres de 
alumínio, visando à troca por cadeira de rodas.

Justificativa:

– Difundir a solidariedade em massa e conscientizar a população que juntos 
somos mais fortes.

Outras Comissões e programas envolvidos:

– Visibilidade da marca no “dropdown” no evento de entrega das cadeiras;

– Divulgação na “Casa da Amizade” por 6 meses como Empresa Amiga do 
Rotary;

Parcerias:

Os locais serão divulgados nas redes  sociais e canais do Rotary Club de 
Araucária.

Coordenação Principal:

Rotakids, Interact e demais Comissões

– Fan page do Rotary Club de Araucária;

– Canal do Youtube Rotary Club de Araucária;
– TV Rotary Club de Araucária em nosso website;

– Blog do Rotary Club de Araucária;

Meios de divulgação:

Desenvolvemos este projeto com a comunidade Araucariense  com a 
intenção difundir, conscientizar e estimular a solidariedade em massa sobre 
reciclagem e promover a arrecadação dos lacres e consequentemente 
juntarmos recursos para a  compra de cadeiras de roda.

– Criar parcerias com empresas que possuem visão solidária e acreditem 
em sua missão junto a comunidade para realização de projetos 
humanitários;

Objetivo Geral:
O projeto Lacre Solidário consiste em estimular a comunidade a juntar lacres 
de alumínio em recipientes identificados com o objetivo de arrecadar 
recursos para a compra de  cadeira de rodas.

Objetivo Especifico: 

Permanente

O projeto terá mídias de divulgação permanente durante 6 meses:

– Atender  a pessoas que necessitem de forma permanente ou temporária 
do uso da cadeira de rodas, de banho ou de andador;

Conselho Diretor e Imagem Pública

Duração do projeto:

– Minimizar o impacto ambiental gerado pela produção e consumo de latas 
de alumínio, tendo em vista o incentivo à reciclagem.

– Divulgação nos rótulos adesivo dos recipientes coletores de lacres 
(40.000);

– No website do Rotary Club de Araucária;

– Blog do Rotary Club de Araucária;

– Divulgação específica na página do Projeto;

– Na cadeira entregue às pessoas na comunidade;

– Receberá certificado de ”EMPRESA AMIGA DO ROTARY CLUB DE 
ARAUCÁRIA” em evento anual;

Serão parceiro neste projeto,r pessoas ou empresas da Cidade que atuarão 
como postos de coleta dos lacres. Os postos de coleta deverão receber os 
lacres e avisar ao Rotary Club de Araucaria para efetuar a retirada dos 
mesmos.

Visibilidade para os parceiros:

Patrocinadores:
Serão pessoas ou Empresas que investirão recursos para que o projeto 
possa ser viabilizado.

Visibilidade para os patrocinadores: 
O projeto terá mídias de divulgação permanente durante 6 meses:
– No website do Rotary Club de Araucária;
– Fan page do Rotary Club de Araucária;

– Canal do Youtube Rotary Club de Araucária;
– TV Rotary Club de Araucária em nosso website;
– Divulgação específica na página do Projeto;
– Divulgação nos rótulos adesivo dos recipientes coletores de lacres 
(40.000);
– Na cadeira entregue às pessoas na comunidade;
– Visibilidade da marca no “dropdown” no evento de entrega das cadeiras;
– Receberá certificado de ” EMPRESA AMIGA DO ROTARY CLUB DE 
ARAUCÁRIA” em evento anual;
– Divulgação na “Casa da Amizade” por 6 meses como Empresa Amiga do 
Rotary;

Cronograma de Atividades:
O projeto é permanente e a campanha é renovado a cada 6 meses devido ao 
calendário escolar.


