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PROJETO
M(E)smo (À) (D)istância, o Rotaract te ajuda
ROTARACT CLUB CONTAGEM - D. 4760
Data Hora Cadastro / Alterado em: 05/08/2021 20:08:30
E-mail do Clube: rotaractcontagem4760@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractcontagem
Justificativa:
A atual pandemia do coronavírus, devido às medidas de isolamento social, levou ao fechamento de diversas lojas no
país inteiro a fim de conter a dispersão viral. Como consequência, pequenos e médios negócios sofreram devido ao
menor número de vendas físicas e houve aumento das taxas de desemprego, devido à redução da quantidade de
empregados como medida de corte de gastos. Tendo em vista que muitas lojas não estão presentes nas redes
sociais e que empresários mais velhos tendem a possui maior dificuldade em divulgar sua loja ou trabalho por meio
dessas, nós buscamos divulgar pequenos negócios a fim de que o alcance das pequenas empresas aumente.
Objetivo Geral:
Divulgar empresas, microempresas, lojas e prestadores de serviços de Contagem e cidades vizinhas
Objetivo Especifíco:
Promover interação entre o Rotaract Clube com mais pessoas nas redes sociais.
Divulgar o Rotaract Clube de Contagem para a comunidade local.
Divulgar o Rotary International para pequenos e médios empresários da comunidade local.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Data Início:

31/07/2021

Data Fim:

30/06/2022

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
A principal forma de divulgação será online, por meio do instagram. Ademais, os membros associados do Rotaract
Clube de contagem enviaram para diversos pequenos empresários o projeto para que esses pudessem participar,
por meio do instagram e whatsapp pessoal. De certa forma, a divulgação também foi feita presencialmente, mas de
maneira reduzida, por meio de encontros rotineiros com donos de pequenos negócios, seja no trabalho, ambiente de
estudo ou ambiente social.
Cronograma de Atividades:
31/07/2021 Divulgação no instagram do projeto

Resultados Qualitativos e Quantitativos:

Não tem ainda, então é só para encher aqui.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- COVID-19; pandemia.

Resumo:
Projeto online de título ?M(E)smo (À) (D)istância, o Rotaract te ajuda? que visa divulgar empresas, microempresas,
lojas e prestadores de serviços de Contagem e cidades vizinhas. Para a realização do projeto, entre Julho de 2021 e
Junho de 2022, será disponibilizado um formulário online no qual o empresário poderá mandar informações da
empresa e foto para divulgação desta pelo Rotaract Clube de Contagem. Primeiramente, a divulgação será feita pelo
instagram, de modo que haverá um ?highlight? com as informações as empresas. Ao final do projeto, iremos
conceber um portfólio com as mesmas informações disponibilizadas pelas empresas previamente e deixar salvo em
um link disponibilizado pelo instagram. Vemos esse projeto não somente como uma forma de divulgar pequenos
negócios em nossa cidade, mas também como um modo de divulgar o Rotaract e o Rotary Internacional para os
cidadãos de Contagem. Assim, podemos ter, eventualmente, mais pessoas aderindo à esse projeto, ao Rotaract,
Interact e Rotary Internacional.
Emitido em 17/05/2022
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

