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CARROS 4X4, QUADRICICLO E UTV

SOMOS TODOS RALLY

AÇÃO SOCIAL:

PROJETO
BRINCANDO COM O RALLY



Ações sociais fazem parte do espírito dos Rallys 4x4 e sempre são tomadas atitudes
e iniciativas para beneficiar àqueles que mais precisam.
Em 2018 a América Sul Off-Road junto com o Rally Clube do Rio Grande do Sul,
lança o projeto BRINCANDO COM O RALLY.
No ato das inscrições, são arrecadados dos competidores brinquedos que serão
doados as crianças de comunidades de baixa renda do município por onde passa o
Rally. E com as parcerias do Sesc, Prefeitura, Lions Club ou Rotary Club de cada
cidade, fizemos ainda mais.
Enquanto o Rally levanta poeira no interior do município, as crianças chegam no
local da largada, transportadas por um ônibus em parceria com a prefeitura local.
Na praça brincam e se divertem nos brinquedos infláveis do Sesc.
Com as parcerias de Lions Club ou Rotary Club sempre conseguimos viabilizar um
lanche para a garotada repor as energias.
No retorno do Rally, os competidores são recepcionados por uma corrente humana
de crianças de mãos dadas, dando as boas vindas aos aventureiros do Rally.
Em retribuição os próprios pilotos e navegadores entregam os brinquedos para
cada criança. Um brilho em cada olhar, uma satisfação que não tem preço.
Mas queremos fazer mais por estas crianças que são o futuro do nosso Brasil.
Incluir esporte, material escolar, leitura e assistência médica ou odontológica em
cada etapa do Rally (estamos abertos a novas sugestões).
Mas para tudo isso precisamos de vocês, empresários de visão e de solidariedade.
Empresários de alma e coração.
Venha fazer parte desta festa.

Ações sociais



Promotor do evento:
NOME: RALLY CLUBE DO RIO GRANDE DO SUL
NOME FANTASIA: RALLY CLUBE RS
ENDEREÇO: RUA SALVADOR PINHEIRO, 435 
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: ALVORADA/RS
CEP: 94838-610 
TELEFONE: 55 (51) 3443 5636 
CNPJ: 07.109.116/0001-02 
INSC. ESTADUAL: ISENTO 
E-MAIL: rallyclubers@terra.com.br 

• RALLY CLUBE RS

• F: (51) 3443 5636

• EDUARDO CASAGRANDE

• PRESIDENTE

• CELULAR (51) 99946 3531

• 99110 8221 (WATTS)

• rallyclubers@terra.com.br

Contato:

AÇÃO SOCIAL:


