Círio
2019
Maria, Mãe da Igreja.

Patrocinador e Apoiador Oficiais do Círio 2019
O Círio de Nazaré, realizado no segundo domingo de outubro, em Belém do Pará,
é considerado a maior festa religiosa do mundo. Cerca de 2 milhões de pessoas,
a cada ano, entre homens, mulheres e crianças das mais diferentes cidades do
Brasil e do exterior, são personagens de uma manifestação de fé emocionante e
encantadora. O Círio é um espetáculo grandioso.
Os projetos “Patrocinador Oficial do Círio” e “Apoiador Oficial do Círio” visam
a captação de recursos para a realização do Círio, como, também, para manter
vivas as comunidades e as atividades das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré,
além de promover a recuperação, manutenção e melhoria da Basílica-Santuário
de Nazaré.

Os Patrocinadores Oficiais do Círio 2019
terão direito a:
Selo oficial
Para utilização em material promocional e publicitário durante todo o ano de 2019.
Logomarca no Site Oficial do Círio de Nazaré
Inserção da logomarca do Patrocinador no site oficial do Círio – ciriodenazare.com.br
Citação destacada
Como Patrocinador Oficial na abertura do Círio 2019.
Citação nas notícias do Círio 2019
Através da assessoria de imprensa da Diretoria da Festa de Nazaré.
Broche de Ouro
Um broche de ouro exclusivo, alusivo ao Círio 2019.
Cartaz
5.000 cartazes oficiais do Círio 2019 com a logomarca e a mensagem do Patrocinador Oficial.
Diploma
Será outorgado ao Patrocinador Oficial um Diploma de Reconhecimento.
Bênção Oficial
Será facultado ao Patrocinador Oficial solicitar, até o mês de junho de 2019, sugerindo local, dia e hora, a inclusão da
empresa patrocinadora na Agenda de Visitas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, desde que ocorra até o mês de
setembro. Nessa visita, os dirigentes e funcionários da empresa receberão uma Bênção Especial.
Réplica da Imagem Peregrina
O Patrocinador receberá, durante a visita, uma réplica da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.
Painel na entrada do Arraial de Nazaré
O Patrocinador Oficial terá direito a inserção de sua logomarca no painel a ser instalado na entrada principal do
Arraial de Nazaré, alusivo ao Círio 2019.

Aplicativo do Círio
Ele terá direito, também, a inserção de sua logomarca no Aplicativo do Círio.
Redes Sociais
O Patrocinador Oficial será citado, sempre que possível, nas divulgações promovidas através das redes sociais do
Círio: site, fanpage/facebook e twitter.
Anúncio no encerramento do Círio 2019
O Patrocinador Oficial será citado no anúncio que será publicado no jornal A Voz de Nazaré, de Belém, por ocasião
do encerramento do Círio 2019.
Arquibancadas da Trasladação e do Círio
O Patrocinador Oficial receberá 5 ingressos para acesso às arquibancadas localizadas na Av. Presidente Vargas por
ocasião da Trasladação e, também, mais 5 ingressos para o domingo do Círio.
Testeira da arquibancada
A Diretoria da Festa de Nazaré vai instalar, nas arquibancadas da Av. Presidente Vargas, testeiras, com inserção das
logomarcas dos Patrocinadores do Círio 2019.
VALOR DO INVESTIMENTO
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para pagamento em até 10 parcelas mensais, iguais e imediatamente consecutivas,
de R$ 9.000,00 cada uma, que deverão ser pagas a partir de 30 de março de 2019, através de boletos bancários.
IMPORTANTE: os Patrocinadores Oficiais do Círio 2018 terão preferência
na contratação de cotas.

Os Apoiadores Oficiais do Círio 2019
terão direito a:
Logomarca no Site Oficial do Círio de Nazaré
Inserção da logomarca do Apoiador no site oficial do Círio – ciriodenazare.com.br
Citação destacada como Apoiador Oficial
Na abertura do Círio 2019, com a presença de Autoridades Federais, Estaduais e Municipais e de toda a imprensa
local.
Diploma
Será outorgado ao Apoiador Oficial um Diploma de Reconhecimento.
Cartaz
Serão confeccionados e entregues 500 cartazes oficiais do Círio 2019 com a logomarca do Apoiador Oficial.
Selo oficial do Círio 2019
Para utilização em material promocional e publicitário durante todo o ano de 2019.
Arquibancada da Trasladação
O Apoiador terá direito a 6 ingressos para acesso à arquibancada da Av. Presidente Vargas, na noite da Trasladação.
Bênção Oficial
Será facultado ao Apoiador Oficial solicitar, até o mês de junho de 2019, sugerindo local (Região Metropolitana de
Belém), dia e hora, a inclusão da sua empresa na Agenda de Visitas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, desde
que ela ocorra até o mês de agosto. Nessa visita, os dirigentes e funcionários da empresa receberão uma Bênção
Especial.
VALOR DO INVESTIMENTO
R$ 15.000,00, pagos em até 10 parcelas mensais, iguais e imediatamente consecutivas, de R$ 1.500,00 cada uma,
com vencimento a partir de 30 de março de 2019, através de boletos bancários.

PARA SER PATROCINADOR OU APoIADOR OFICIAL DO CÍRIO,
ENTRE EM CONTATO CONOSCO.
Centro Social de nazaré.
(arraial de nazaré.)

tel.: 91 4009-8417.
secretaria@ciriodenazare.com.br
www.ciriodenazare.com.br
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