
Campanha de “BIG DONOR”
para Aquecer a Água da Piscina

A grande empreitada desse ano é a reforma completa da piscina, incluindo
o aquecimento da água. A PACA está investindo  R$ 233.000 para trocar os
azulejos, refazer todo o encanamento para receber água quente, e reformar
o  da piscina. Essa parte do projeto levará aproximadamente quatro
meses para ser concluída e será financiada pela a escola.

O segundo foco desse projeto é melhorar a temperatura da água de nossa
piscina para torná-la mais confortável para o seu filho - nosso aluno. O
custo de compra e instalação de painéis solares e quatro
trocadores de calor é de R$ 110.000.   Para financiar essa parte do
projeto, estaremos fazendo um  com os alunos e estamos
buscando patrocinadores grandes “Big Donors” que queiram:

▪ demonstrar um apoio especial de empresa ou de família para a escola
▪ ter o seu nome exposto por 10 anos num painel de reconhecimento,

conforme explicado abaixo.

Oferecemos 3 níveis de patrocínio para colocar o logo de sua empresa ou
um nome especial que queira destacar numa placa de reconhecimento que
será colocada numa parede no  da piscina.

Nível                          Dimensão                                         Valor
BENEMÉRITO:             Logo tamanho 50 cm x 50 cm.        R$5.000
BENFEITOR:               Logo tamanho 30 cm x 30 cm.        R$3.000
COLABORADOR:         Logo tamanho 15 cm x 15 cm.        R$1.500

Também vamos reconhecer seu apoio como parceira nossa nesse projeto,
com as seguintes divulgações:

•  Anuário  da escola
•  da PACA  (www.paca.com.br)
•  eletrônico da escola enviado a ex-alunos  pais, e amigos da
    PACA.

Para participar desse projeto, por favor:

1. Completar o formulário no verso para indicar o nível de seu patrocínio

2. Efetuar o pagamento

3. Se quiser doar no nome da empresa, enviar o logo de sua empresa
em alta resolução num desses formatos (EPS, PDF, AI, ou JPG) por

kevin.flurry@paca.com.br.

Certos de sua atenção e lembrando que sua participação financeira fará
diferença, agradecemos antecipadamente. Colocamo-nos à disposição para
quaisquer informações adicionais pelo telefone (11) 5929-9500 ou pelo

kevin.flurry@paca.com.br.

Atenciosamente,

Kevin Bruce Flurry
Diretor de Desenvolvimento e Marketing

A piscina foi construida
em 1979.

Foi a família Atalla que
generosamente doou a
piscina para a escola.

A PACA é uma das poucas
escolas internacionais que
tem uma piscina de 25
metros.
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Quero ser um “Big Donor”
para Aquecer a Água da Piscina

NÍVEL
Vou colaborar com o Projeto para Aquecimento da Água da Piscina  com o seguinte quantia:

___ BENEMÉRITO::    Logo tamanho 50 cm x 50 cm. R$5.000

___    BENFEITOR:     Logo tamanho 30 cm x 30 cm. R$3.000

___    COLABORADOR:    Logo tamanho 15 cm x 15 cm. R$1.500

MÉTODO DE PAGAMENTO
___  Cheque nominal à Pan American Christian Academy e enviar para:

Pan American Christian Academy
A/C Kevin Flurry
Rua Cassio de Campos Nogueira, 393
04829-310, São Paulo – SP

___  Depósito bancário no Banco Itaú (341) – Agência 0736 – Conta Corrente: 46.497-5.
        Neste caso, por favor, envie-nos o comprovante do depósito por fax para 5928-9591 ou
        por  (kevin.flurry@paca.com.br).

___  Opções de parcelamento:

___  2 vezes (Novembro e Dezembro)

   ___  3 vezes (Novembro, Dezembro e Janeiro)

INFORMAÇÕES
Data:  ______________________________________________________________________

Nome:  _____________________________________________________________________

Nome da Empresa/de Reconhecimento para ser destacado na placa de “Big Donors”:

  ___________________________________________________________________________

Endereço:  ___________________________________________________________________

Cidade: __________________________     Estado:  ______     CEP:  ____________________

Tel. Comercial:  _____________________     Tel. Residencial:  _________________________

E-mail:______________________________________________________________________

Por favor, preencha este formulário para enviar sua colaboração.  O formulário pode ser enviado por
, fax, entregue no escritório da escola ou pelo seu/sua filho(a).

Pan American Christian Academy
A/C  Kevin Flurry

Rua Cassio de Campos Nogueira 393
04829-310  São Paulo, SP  Brazil
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Item Descrição Valor
Piscina Dimensões: 24.90 x 14.90 x 1.00 x 1.40

• Reforma total da Piscina
• Impermeabilização
• Mão de Obra

R$192.000

Pedras de Acabamento Revitalizaçãoárea total de 330m²,que incluiremoção de
rejunte,raspagem das pedras,colocação de todas as pedras
danificadas,rejunte total,lavagem e entrega.

R$28.000

Skimmer
Coadeira de superfície, Limpeza de sujeira flutuante

R$2.550

Escada Inox R$1.650

Ponto Hidraulico para
Aquecimento

Ponto hidráulico-Dispositivo de aquecimento.Rede hidráulica
independente.

R$6.400

Isoflux Hidromassagem–em ABS injetado com frente cromada com
bomba de.

R$3.200

Total: R$233.800

REFORMA DA PISCINA
Investimento pago pela PACA

Item Descrição Valor
Aquecimento Elétrico Trocadores de Calor para piscinas,com mão de obra de

instalação e material hidráulico.
R$68.000

Aquecimento Solar Sistema placas em polipropileno com bomba de acionamento,
controlador digital, mão de obra de instalação e material
hidráulico.

R$42.000

Total R$110.000

Sistema de Aquecimento
Investimento pago por Doações


