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PROJETO
MERCOSUL
ROTARACT CLUB VIçOSA - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 08/04/2021 23:04:25
E-mail do Clube: rctvicosa@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/RotaractVicosa
Justificativa:
Apesar de o Brasil ser vizinho da maioria dos países sul-americanos, não há uma proximidade
entre nós e esses países. Visando aumentar esse contato surgiu o projeto, que engloba
Rotaract Clubs do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que são os países que fazem parte do
Mercosul
Objetivo Geral:
Aumentar a proximidade entre os países latino-americanos, mais especificamente do Mercosul,
a fim de fazer projetos juntos futuramente.
Objetivo Especifíco:
Entrar em contato com clubs de outros países para que possamos criar um grupo no whatsapp
a fim de facilitar a comunicação, no qual haja dinâmicas semanais que aumentem a interação e
o engajamento entre as pessoas do grupo, além de um encontro mensal por chamada de
vídeo. Dessa forma será facilitado o desenvolvimento e a realização de projetos internacionais,
e também a troca de informações e cultura entre os países envolvidos.
Categoria Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:

- PAZ E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Data Início:

23/03/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
Projeto:

0002 - Rotaractianos

Público Alvo:
Cronograma de Atividades:
23/03/2021
23/03/2021

Início do projeto: definição do por quê o projeto deve ser feito, quais países estarão envolvidos e como
fazer a aproximação
Pesquisa de outros Rotaract Clubs dos países em questão e tentativa de contato

Descrição:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Palavras-Chave:

- Internacionais; Integração; Países Sul-Americanos

Lições Aprendidas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Resumo:
O projeto é uma aproximação dos países que fazem parte do Mercosul (Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai) por meio de vídeo-chamadas mensais e interação semanal via grupo de
Whatsapp. Visamos essa aproximação para troca de informação e cultura e facilitação de
projetos internacionais futuros .
Emitido em 17/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

