Panetone da Amizade
Companheiros,
Visamos melhorar a arrecadação do Distrito 4560, para apoiar a Fundação Rotária, que completará
100 anos ao longo desta gestão. São 100 anos de lutas, de grandes projetos, de aperfeiçoamentos,
de conquistas e de algumas frustrações, mas tudo se reverteu em experiências que mudaram os
rumos de nossa instituição.
Quantos novos desafios à frente! Em homenagem à nossa Fundação Rotária, vamos efetuar a maior
arrecadação de recursos de nosso Distrito. Vamos vender, presentear, doar “Panetones da
Amizade”. Para obter resultados diferentes, devemos buscar estratégias diferentes, mas
principalmente o apoio de todos vocês.
O preço de venda de cada panetone é de R$ 7,00 (sete reais) no sabor de frutas. Apenas serão
aceitos pedidos para caixas fechadas com 12 panetones, no valor de R$84,00 a caixa, sendo que
uma parcela do resultado das vendas será depositada no Fundo Anual de Programas da Fundação
Rotária em nome do Rotary Club ao qual o comprador pertencer.
Os pedidos feitos pelos companheiros, e para melhor controle, devem ser realizados no CNPJ do
clube ou no CPF de um companheiro que será o coordenador daquele grupo.
As entregas serão concentradas na sede do clube, e nas cidades com mais de um clube será
definido o clube concentrador, para facilitar a logística da distribuição.
Pedimos o apoio de cada rotariano do Distrito 4560, para que adquira no mínimo duas caixas.
Data final para realizar os pedidos será dia 15 de outubro de 2016.
Para fazer o pedido acesse: www.cedup.com/4560/panetone
Quantidade mínima para o pedido (por Rotary Club) será de CINCO CAIXAS.
Condições de pagamento:
1. 30% (trinta por cento) do pedido via boleto, até 15 de outubro de 2016:
2. 70% (setenta por cento) do pedido via boleto, até 30 de novembro de 2016.
OBS: O não pagamento da primeira parcela cancelará o pedido realizado.
IMPORTANTE: A entrega será realizada a partir da segunda quinzena de novembro de 2016.
Contato: Walmor Zambroti - E-mail: zambrot@globo.com
Virgilio Bandeira – E-mail: virgiliolavras@hotmail.com
Contamos com seu entusiasmo e comprometimento nesta iniciativa de melhoria da nossa Imagem
Pública e arrecadação para a Fundação Rotária.

João Otávio Veiga Rodrigues
Governador distrital 2016-17

