
 

Promoção: Governadoria do LC-5 - Gov. Edson Neves

Início: 01 de agosto de 2021

Término: 31 de dezembro de 2021

Características

A quantidade que se espera de cada Clube seria de 40 kg por Associado no acumulado da vigência.

Contrapartida oferecida pela Governadoria

A contrapartida ao Clube seria de 20 Kg/Associado nas seguintes condi seõç : 

- Arrecadar no mínimo 40 kg/Associado

- Estar em dia com as Taxas Distrital e Internacional

- Estar com os Relatórios de MyLion atualizados até o mês anterior

Exemplo: 

Observações: 

*

*

*

Entrega

A Governadoria recomenda a união dos Clubes para a arrecadação e entrega.

Coordenação Geral: 

Cl. Orlando Orlandi  - Assessor do Combate a Fome e Projetos Especiais

oorlandi@globo.com

WhatsApp (12) 99713-4960

Distrito LC-5 -PIP Augustin Soliva                                                 

Gestão 2021-22 Gov. Edson Lopes das Neves                               

Programa ALIMENTAR É AMOR

Cada Clube dentro da Comunidade realiza uma campanha para arrecadação de Cestas Básicas ou 

Alimentos

Se um Clube com 10 associados arrecadar 500 kg a contrapartida da Governadoria seria de mais 200 

kg (20 kg por associado) - entregaria assim 700 kg.

A contrapartida aos Clubes que alcançarem a meta está limitada a 20 kg por associado e uma única 

vez.

Se a campanha for conjunta por um grupo de Clubes será considerada a quantidade total do grupo.

Os pedidos de contrapartida à Governadoria deverão ser feitos através do formulário anexo.

Quando possível, deve ser numa data específica e num lote único (para uma ou mais entidades), 

possibilitando maior e melhor divulgação prévia na Comunidade.

mailto:oorlandi@globo.com


Distrito LC-5 -PIP Augustin Soliva                                                 

Gestão 2021-22 Gov. Edson Lopes das Neves                               

ALIMENTAR É AMOR

Formulário para Requisição dos Clubes

Clube: ______________________________________________

Presidente: Cl.________________________________________

Coordenador de Divisão: Cl.______________________________________

Quant. de Associados em 01/07/2021:

A campanha foi conjunta com outros Clubes? s n

Quais?:___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Quantidade de itens arrecadados:

Caso tenha sido em latas, pacotes ou litros, indicar o equivalente total em kg.

kg equivalentes:  

Caso a arrecadação tenha sido em cestas básicas, quantidade (em kg):  

Forma de arrecadação:

Doação de Associados:  

Doação de Terceiros:  

Captação em Supermercados:  

Evento mediante venda de convites:

Entidade(s) beneficiada(s):

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Local de entrega:

Data de entrega:______/_______/_______

__________________________________________________________
  

Obs.: anexar fotos do momento da entrega

_________________________________________

Assinatura do Presidente

________________________________________

Assinatura do Coordenador de Divisão

Imprimir o formulário, escanear e enviar ao Assessor                  

Cl. Orlando Orlandi - oorlandi@globo.com

Se houve divulgação local, indicar e em que meio (jornal, rádio, TV, panfletos etc.):


