Tópicos para conversas depois da apresentação do vídeo
Ofereça-se para ajudar as pessoas a retirarem os óculos de realidade virtual e fones de ouvido, e
aproveite para perguntar o que acharam do filme. Responda às possíveis perguntas e, logo após,
informe o que você deseja.
PEÇA DOAÇÕES
Se estiver em busca de doações a uma das nossas causas, direcione as pessoas a contribuírem pelo
rotary.org/pt/donate ou contatando o escritório local do Rotary:
 Como viram, os rotarianos fazem a diferença localmente e em muitos outros lugares.
 A Fundação Rotária transforma suas doações em projetos que mudam a vida das pessoas em
várias partes do mundo.
 Você gostaria de apoiar o trabalho do Rotary?
 Agradeço desde já por sua generosidade e por fazer a diferença.
Se estiver em busca de doações à iniciativa Elimine a Pólio Agora, direcione as pessoas a contribuírem
pelo site endpolio.org/pt/donate ou contatando o escritório local do Rotary:
 O Rotary trabalha há mais de 30 anos para acabar com a paralisia infantil. Como resultado,
estamos perto do dia em que esta doença deixará de existir.
 Você gostaria de doar à iniciativa Elimine a Pólio Agora?
 Sua doação ajuda o Rotary e seus parceiros a imunizarem todas as crianças que precisam da
vacina.
 Custa só US$3 para proteger uma criança contra a poliomielite.
 Graças à Fundação Bill e Melinda Gates, o dinheiro que arrecadarmos hoje será triplicado,
aproximando-nos mais ainda de um mundo sem pólio.
 Obrigado por sua generosidade. Ao se comprometer a fazer a diferença, você se torna um
exemplo para muitas pessoas.
Se estiver em busca de doações a um projeto local:
 Como viram, os rotarianos fazem a diferença localmente e em muitos outros lugares. Grande
parte do trabalho que eles fazem é financiado por doações, inclusive de pessoas como você.
 Nosso Rotary Club está apoiando [CAUSA]. O que arrecadarmos hoje será usado para [EXPLIQUE
COMO AS CONTRIBUIÇÕES SERÃO EMPREGADAS].
 Você gostaria de contribuir para [CAUSA]?
 Obrigado por sua generosidade. Ao se comprometer a fazer a diferença, você se torna um
exemplo para muitas pessoas.
PEÇA PARA AS PESSOAS FAZEREM TRABALHO VOLUNTÁRIO



Como viram, os rotarianos fazem a diferença localmente e em muitos outros lugares. Aqui em
[NOME DO BAIRRO/CIDADE], estamos fazendo a diferença em: [FALE SOBRE O PROJETO].
Estamos precisando de ajuda e queremos saber se você gostaria de trabalhar como voluntário
ao nosso lado em [DATA]?

PEÇA PARA AS PESSOAS SE ENVOLVEREM COM O CLUBE







O Rotary tem mais de 1,2 milhão de associados ao redor do mundo.
O que você acabou de ver é só um exemplo do como o Rotary serve à comunidade global.
Aqui em [BAIRRO/CIDADE], o [ROTARY CLUB DE XXX] tem feito excelentes trabalhos e oferecido
atividades sociais e de voluntariado.
Temos várias atividades, eventos sociais e projetos que oferecem oportunidades de networking
para expandir seus contatos pessoas e profissionais.
[DÊ EXEMPLOS DE ATIVIDADES DO CLUBE, EVENTOS SOCIAIS E PROJETOS.]
Se tiver interesse em saber mais sobre o nosso clube, é só [EXPLIQUE COMO OBTER
INFORMAÇÕES SOBRE O SEU CLUBE].

