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20   OUT

PREPARE-SE

CoBras Day, um dia nacional para levar o colecionador a um contato mais próximo com os obje�vos do 
clube, a prá�ca da fraternidade através das trocas, o incen�vo ao hobby, a troca de conhecimentos, a 
proteção da memória e conservação da história do esco�smo através das coleções. 

Quando será:

Oque será:

Um dia para mostrar sua coleção e seu amor pela criação de Lord Baden-Powell of Giwell.

No terceiro final de semana de outubro, 20/10/2018 em separado ou conjuntamente com as a�vidades do 
JOTA/JOTI. 
A data escolhida em virtude das sessões estarem em sede. Momento para o jovem descontrair e permi�r o 
contato com as ações de colecionismo.

Como será: 

Através de a�vidades exposi�vas, onde o Associado do clube possa expor parte ou totalidade de sua 
coleção, ou ainda em conjunto com outros membros CoBras para aumentar o alcance e amplitude da ação. 
Oportunidade para o iniciante e o veterano colecionador trocarem informações e incen�var a prá�ca das 
coleções. Para comprovar a realização do evento, o sócio deverá postar no Facebook do Clube CoBras (04 
Quatro fotos), sendo 02 duas fotos do público presente ao evento e 02 duas fotos dos acervos bem como 
do(s) CoBra(s) que efetuarem a exposição.

Onde será:

 
Obs: O evento em 2018 pretende reconhecer o sócio por suas ações através de cer�ficado emi�do pelo 
clube. O cer�ficado é de responsabilidade da Diretoria do Clube CoBras que emi�rá em nome do(s) 
sócio(s) como forma de agradecimento por ações efe�vas em favor do clube. 

Em seguida clicar no link que será divulgado pela Diretoria, preencher os dados corretamente e enviar 
dentro do prazo.

                          Rafael Luiz Ferreira  353/08-SC

Organização: Clube CoBras - Colecionadores Brasileiros 

Preferencialmente próximo aos jovens, na base JOTA/JOTI, na sede do grupo ou em campo para alcançar a 
maior quan�dade possível de público. 

Coordenação: Samanta Helena Mendes   925/15-SC


