
CAMPANHA  DOA  BRASIL

 

 
www .cruzandohistorias .org



Por quem
somos? NOSSO  IMPACTO

Somos uma comunidade de 20 mil

pessoas, já oferecemos mais de 2000

horas de mentorias de carreira e

apoiamos diretamente 250 recolocações.

 

PROPÓSITO  CRUZANDO
HISTÓRIAS

Humanizar o mundo do trabalho,

valorizando pessoas e suas histórias, 

através de práticas que promovam

autoconsciência, empatia e colaboração.



A CH no 

Doa Brasil

JUNTOS  É  MAIS  LEGAL!

Somos uma das organizações

selecionadas pela DOARE, para participar

da maior campanha digital de captação

de recursos do Brasil. O movimento

acontecerá entre 25.nov a 06.jan.

NÓS PRECISAMOS DE AJUDA!



E você, está com a
gente?

O  PROJETO                     FOI  ESCOLHIDO  PARA  RECEBER  OS
RECURSOS  DA  CAMPANHA  DOA  BRASIL

Nós vamos oferecer escuta empática e orientação de carreira para 

1000 pessoas em 2020. 

Nós = eu e você. 

 

Esse convite é irrecusável. Você pode colaborar de duas maneiras, e é muito fácil!



Embaixador  Quartzo

Desafios: 

 

Fazer uma doação de qualquer valor;

Divulgar em todas suas redes sociais;

Divulgar (por ligação ou whatsapp) para CINCO

potenciais doadores, que tenham vínculo com

você.

 

Benefícios:

 

Acesso exclusivo ao e-book Minha História tem

Valor e ao webinar "Técnicas de oratória", com

uma especialista muito especial!

Embaixador  diamante

Desafios:

 

Criar uma meta individual de arrecadação

(mínimo R$500,00).

Você terá um link exclusivo com sua foto e

nome para divulgar muito para seus amigos,

familiares e conexões!

 

Benefícios: 

 

Os mesmos do "Quartzo" + camiseta Minha

História tem Valor



Qual
suporte

receberei?

MATERIAL  DIGITAL

Artes e textos de apoio para sua

divulgação ser um verdadeiro sucesso!

WHATSAPP

Consultora online todos os dias para te

atender!

LIVE  ONLINE

Apresentação da campanha Doa Brasil

CH, com espaço para dúvidas. Ficará

gravado para consultas.



 

SOLIDARIEDADE
É O AMOR EM MOVIMENTO

D .  GUIOMAR  ALBANESI



 

 

SAIBA  MAIS  SOBRE  A  CH

www.cruzandohistorias.org 

BIA  DINIZ

11 97033-6229 

biadiniz@cruzandohistorias.com.br Aceite
agora

mesmo!


