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Paz e Amor aos Animais
CAMPANHA NACIONAL EM FAVOR DOS ANIMAIS
Dicas sobre como distribuir os DVDs da Campanha
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Ficamos contentes com a sua disposição em participar da
nossa Campanha pelos Animais e estamos atendendo o
seu pedido.
Tendo em vista a sua entusiasmada adesão, estamos lhe oferecendo um pequeno brinde: um exemplar do livro “Minutos
de Sabedoria”, que lhe será de grande utilidade.
Logo em seu início você irá encontrar as instruções sobre como
utilizá-lo em seu dia a dia.
Nesta caixa, além do livro e destas instruções,
estão os 50 DVDs que você pediu. Dentro da
capinha de cada um está encartado um folheto de divulgação e instruções sobre a campanha para os que receberão os DVDs.

Quanto às dicas sobre a distribuição dos DVDs, há diferentes maneiras de atuar na Campanha Nacional em Favor dos Animais
e cada um deve ter a sua própria estratégia. Como exemplo, para
ajudar, propomos algumas possibilidades, conforme segue:
Fazer uma lista de pessoas das suas relações: amigos,
conhecidos, etc. que seriam bons candidatos para receberem os DVDs e entregá-los a tais pessoas.
Diversificar a distribuição e deixar algumas cópias em:
Pet Shops; Centros Espíritas; ONGs que cuidam de
animais; Farmácias Homeopáticas; Restaurantes Veganos e
Vegetarianos; Locais em que se pratica Yoga; simpatizantes
da causa animal de um modo geral.
Montar uma barraquinha em local estratégico, instalar
um aparelho de vídeo e ficar mostrando o DVD da
Campanha para quem quiser ver. Colocar cartazes em
defesa dos animais e as pessoas, ao se aproximarem, acabam se interessando e levando o DVD e até mesmo
podem vir a ajudar na distribuição daí por diante.
É importante, quando você for fazer alguma divulgação, esclarecer que os animais sofrem dores horríveis quando são assassinados e esquartejados e que as pessoas podem viver muito
bem e de forma mais saudável se não consumirem carne e outros produtos derivados de animais.
Você precisa ver o DVD com muita atenção, antes de iniciar o
trabalho, pois nele tem tudo o que precisa saber para fazer uma
boa divulgação.

Um forte abraço do

Vandir Natal Casagrande
Coordenador Geral da Campanha.

