


União para ajudar o próximo. 
Essa é a premissa que a River Auto Peças vale-se para a realização do seu Projeto de 

Responsabilidade Social: Caminhada Solidária. Um diferencial relevante para a imagem que 
as empresas querem ter perante ao mercado está ligado à forma como elas se relacionam 

com a comunidade a sua volta. Dessa forma a River  realiza pelo  6º ano consecutivo a 
Caminhada Solidária que visa estabelecer parcerias para que o evento se torne possível. 



No ato da inscrição o participante deverá  entregar 2kG de alimento não perecível.
Por meio do comprovante de inscrição o participante 

retira sua camiseta no dia da Caminhada. 
Serão bene�ciadas (03) três instituições sem �ns lucrativos 

com os alimentos arrecadados. 
Os alimentos serão entregues as instituições por equipes 

de colaboradores da River Auto Peças.
A empresa parceira que quiser participar da entrega dos alimentos será bem vinda. 

Serão realizadas, por meio de parceira, algumas ações no dia do evento: aferir pressão, 
teste de glicemia, teste de acuidade visual para crianças ( 3 a 6 anos), 

dicas de regras no trânsito. 
Com o apoio do CODAU será oferecido água para todos os participantes.

Visando o bem estar dos participantes ao �nal será ofertado frutas. 

Seguindo com as normas de segurança do município o evento contará com o apoio:
• Prefeitura Municipal de Uberaba

• SMEL – Secretaria de Esporte e Lazer 
• Ambulância 

• Policiamento 
• Equipe de Apoio Especializada 

A divulgação da Caminhada Solidária será por meio de mídia: impressa, digital e social. 

A River Auto Peças se compromete em enviar aos patrocinadores, 
parceiros, apoiadores e para a sociedade em geral relatório com prestação de contas. 

COMO FUNCIONA A CAMINHADA SOLIDÁRIA:



A Caminhada acontecerá no dia 15.06.2014

A concentração se dará na RIVER AUTO PEÇAS  a partir das 07:30h

Publico Estimado: 700 pessoas 

Per�l do público: Famílias de todas as classes sociais, empresários, trabalhadores, 
estudantes, sociedade civil, adolescentes, jovens, idosos, entidades de classes. 

As instituições bene�ciadas em 2014 serão: 

PERFIL DA CAMINHADA SOLIDÁRIA 



• Mídias Sociais: Facebook, Youtube, Twitter 

• Midia Digital: email marketing

• Impressos: Flyer e Cartaz

• Camiseta de Divulgação

• Banner em locais estratégicos da cidade

• Selo – 6ª Caminhada Solidária “EU PARTICIPO”

MIDIAS USADAS PARA DIVULGAÇÃO



COTAS DE PATROCÍNIO

COTA OURO

VALOR R$ 500,00 

• Opções para logomarca nas camisetas de divulgação:
- Para o patrocinador que optar por ter apenas sua logomarca na camiseta 

este terá sua logo estampada em 25 camisetas.
- Para o patrocinador  que optar por ter sua logomarca em conjunto com a de outro patrocinador 

este  terá sua logo estampada em 50 camisetas.
 Obs: cada patrocinador terá direito a duas camisetas.

• Ter espaço na sonorização do evento para divulgação de sua marca e ou produto.
• Ter espaço onde será realizada a caminhada solidária para divulgação de sua marca e ou produto.

• Logomarca estampada nos flyers, cartazes, email marketing, facebook e banner de divulgação. 

COTA PRATA

VALOR R$ 250,00 

• Logomarca estampada nos flyer, email marketing, facebook e banner de divulgação. 
• Ter espaço onde será realizada a caminhada solidária para divulgação 

de sua marca e ou produto.
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Diretor Administrativo Financeiro:
Nereu 

Fone: (34) 2103-0838              
financeiro@riverautopecas.com.br

Claudia
34 9987 2448

claudiasfo@hotmail.com

Contatos


