PROJETO CO-PARTICIPATIVO VERDÃO MARAVILHA
ATENÇÃO, TORCEDOR FIEL, você está sendo convocado
Agora é a sua vez de entrar em campo e fazer parte do nosso Esquadrão, unidos
vamos levar o Alecrim ao primeiro lugar!
O Alecrim Futebol Clube tem uma história fantástica e é um time centenário e
tradicional. A nossa paixão por ele é passada de pai para filho através de gerações e
não podemos deixar esse amor cessar.
Hoje, mais do que nunca, o time mais simpático do Rio Grande do Norte precisa da
sua participação, todos juntos podem fazer o Alecrim ressurgir forte e continuar os
seus trabalhos dentro das quatro linhas e também fora delas.
A diretoria, inspirada no pedido de vários torcedores sobre como eles poderiam
contribuir com o clube, mesmo que não houvesse um projeto de recompensas para
isso, se preocupou em primeiro analisar os antigos movimentos ligados ao assunto,
segundo esclarecer a não legalidade dos mesmos, terceiro dar por finalizada essas
operações clandestinas e finalmente lançar um plano de torcedor co-participativo,
transparente e seguro para o contribuinte e para o clube, garantindo que todo
recurso arrecadado irá para uso exclusivo do A
 lecrim Futebol Clube.
É sabido, entretanto, que pela situação atual o clube não dispõe de estrutura
financeira e nem humana para a implantação de um projeto completo de “sócio
torcedor”, conforme os torcedores alviverdes verdadeiramente merecem, mas
reunimos esforços para, mesmo assim, oferecer um planejamento eficiente que gere
renda para o Alecrim F.C. e benefícios para os torcedores que aderirem às
propostas, pois a torcida, aliada à história e à marca do clube, são o patrimônio mais
importante do Verdão Maravilha!
Desse modo lançaremos oficialmente na data de 00/00/2019 o PROJETO
COPARTICIPATIVO VERDÃO MARAVILHA. O projeto foi desenvolvido para
arrecadar fundos que serão usados unicamente para a manutenção do Alecrim
Futebol Clube e que está modulado em 4 planos:
Plano “ Simpatia Alviverde” - R$ 24,90/mês
-

Benefício: 10% de desconto na primeira compra (válido apenas para os
produtos oficiais vendidos na loja do Alecrim F.C.)

Plano “Torcida Maravilha” - R$ 59,90/mês
-

Benefício: 01 Copo 700ml Oficial + 5% de desconto em qualquer compra
(válido apenas para os produtos oficiais vendidos na loja do Alecrim F.C.)

Plano “Esquadrão Esmeraldino” - R$ 99,90/mês
-

Benefício: 01 Boné Oficial + 10% de desconto em qualquer compra (válido
apenas para os produtos oficiais vendidos na loja do Alecrim F.C.) + 50% de
desconto na compra do ingresso* do titular do plano (entrada nominal válida
com apresentação da carteira do plano e documento com foto válido para os
jogos com mando do Alecrim F.C.)

Plano “Invicto de 68” - R$ 129,90/mês
-

Benefício: 01 Copo shot + 01 Boné Oficial + 15% de desconto em qualquer
compra (válido apenas para os produtos oficiais vendidos na loja do Alecrim
F.C.) + 100% de desconto na compra do ingresso* do titular do plano
(entrada nominal válida com apresentação da carteira do plano e documento
com foto válido para os jogos com mando do Alecrim F.C.)

* Em todos os planos o torcedor recebe 01 carteira de identificação colecionável.
Exclusivamente no plano “Esquadrão Esmeraldino” e “Invicto de 68” o desconto do
ingresso é aplicado no valor da entrada inteira.
** Todos os planos têm adesão com taxa única de R$ 35,00 no cartão.
*** Todos os planos são cobrados mensalmente via PagSeguro no cartões de débito
ou crédito sem comprometer o limite do cartão cadastrado.
**** Todos os benefícios são pessoais e intransferíveis válidos para o limite de 01
tipo de produto oficial por compra na loja oficial do Alecrim F.C. (somente com a
apresentação da carteira e de um documento com foto do titular).
***** Todos os planos prevêem o direito à sorteios promovidos em parceria com os
nossos futuros patrocinadores.
****** Todos os planos prevêem o direito à descontos programados concedidos
pelos nossos futuros parceiros e patrocinadores.
******* Todos os planos têm renovação anual automática ou quando solicitada o
upgrade sem ônus para o titular do plano.
******** Em caso de cancelamento do plano escolhido antes do tempo de
renovação, a solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 30 dias em
relação ao vencimento do plano.

Caso algum simpatizante não consiga aderir a algum plano e mesmo assim queira
ajudar com o Esquadrão Esmeraldino com qualquer quantia, acredite, a ajuda é
bem-vinda e será destinada com seriedade para que também faça toda a diferença.
Somos um clube em fase de renascimento e a união faz a força, juntos iremos mais
longe. Faça a sua parte!
O clube, além de uma marca que voltou a ser vista e reconhecida, é, principalmente
nos bastidores, uma família de abnegados em que mesmo com as múltiplas tarefas
a serem exercidas e os mínimos recursos todos fazem de tudo para alcançar o
mesmo objetivo: ver o A
 lecrim Futebol Clube onde ele nunca deveria ter saído!
Aqui sobra muito amor e comprometimento! A luta é árdua porém o nosso
Esquadrão merece reviver as conquistas e a glória. Não à toa já fomos conhecidos
como “O Vingador”, e como diz o hino “Todos te saúdam de alma e coração (...) O
negócio só tem graça se o Alecrim jogar”.
Wiphurra! Vamos juntos vencer essa batalha!
O Alecrim Futebol Clube conta com você!
#vamossubirVerdão

