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PROJETO
Biscoitim Pra Viagem
ROTARACT CLUB SãO JOãO DEL REI - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 17:08:17
E-mail do Clube: rotaractclubsaojoaodelrei@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubSJDR
Justificativa:
Os Rotaract Club dependem da captação financeira para continuar suas atividades, seja para fins de projetos na
comunidade quanto para manutenção interna do clube e capacitação de seus associados. Nos últimos anos, antes
da pandemia de covid-19, o Rotaract Club de São João del-Rei não conseguiu levar seus associados para
participarem de eventos distritais, devido a dificuldade de transporte e os custos de estadia. Isso, também se deu
devido ao fato do clube majoritariamente ser formado por universitários que comumente não possuem uma renda
fixa, dependendo de bolsas de assistência, ou estágio, para se manterem. Nesse sentido, pensou-se em um projeto
que pudesse captar recursos a longo prazo para ajudar o clube a consolidar um caixa destinado à "capacitação dos
associados e participação em eventos de Rotaract". Assim, decidiu-se vender um dos produtos gastronômicos da
nossa região, Campo das Vertentes de Minas Gerais, os Biscoitos de São Tiago.
Objetivo Geral:
Trabalhar com a revenda dos Biscoitos de São Tiago, produto do patrimônio gastronômico da nossa região, para que
com o dinheiro possa-se formar um caixa destinado à "Capacitação dos Associados e Participação em Eventos de
Rotaract".
Objetivo Especifíco:
- Divulgar a história e produção dos Biscoitos de São Tiago durante a venda e nas mídias do clube;
- Revender pacotes de Biscoito de São Tiago a um "preço especial acessível";
- Valorizar os Biscoitos de São Tiago, o forno da cidade e a Festa do Café com Biscoito, por meio da capacitação.
Categoria Principal:

- Captação de Recursos

Outras Categorias:
Data Início:

18/07/2021

Data Fim:

30/06/2022

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0005 - Rotaractianos

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

Cronograma de Atividades:

17/07/2021
18/07/2021
25/07/2021
26/07/2021
01/08/2021
08/08/2021
15/08/2021
22/08/2021
23/08/2021
24/08/2021

Estudo de Possibilidades da Venda dos Biscoitos de São Tiago
Procura de Fábricas e Padarias dos Biscoitos de São Tiago
Apresentação do Estudo de Possibilidade da Venda na Reunião Ordinária Para Aprovação do Clube
Estudo de Mercado da Venda dos Biscoitos em São João del-Rei/MG
Apresentação do Estudo de Mercado na Reunião Ordinária Para Definição do Valor e Aprovação do
Clube
Discussão Sobre Apresentação do Projeto e Divulgação
Início da Produção de Material Gráfico/Digital Para o Projeto
Aprovação do Material Produzido (Menu e Marca Página) na Reunião Ordinária
Apresentação do Conteúdo Produzido e Solicitação da Autorização de Uso de Imagens da Fábrica
Parceira
Início das Vendas dos Biscoitos de São Tiago/MG

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Por enquanto o projeto está em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Biscoitos de São Tiago; Captação de Recursos; Gastronomia Regional

Resumo:
O projeto Biscoitim Pra Viagem foi idealizado pelo Rotaract Club de São João del-Rei como forma de captar recursos
para a formação de um "Caixa de Capacitação de Associados". Para isso, serão revendidos pelo clube os Biscoitos de
São Tiago, patrimônio gastronômico da região do Campo das Vertentes, em Minas gerais. O objetivo é, além de
divulgar e valorizar uma economia regional, conseguir formar um caixa que permita auxiliar financeiramente os
associados para que eles possam participar de eventos de Rotaract em outras cidades, já que diagnosticamos uma
baixa participação nas últimas gestões antes da pandemia.
Emitido em 17/05/2022
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