
FAST CLUBE lança o seu programa de Sócio-Torcedor. 

 

Aproveitando o bom momento na série D, diretoria do Rolo 

Compressor espera ampla adesão do seu torcedor para ajudar 

o clube na sequência da competição nacional. Em 25/09/2020, 

às 17:27. 

 

Como a paralisação do futebol brasileiro diante da pandemia do novo 

coronavírus, as finanças do clube ficaram seriamente prejudicadas. Por essa 

razão, visando garantir ao torcedor maior interação, além de gerar receita para 

a agremiação esportiva, o Rolo compressor da Amazônia lançou neste sabado, 

seu audacioso programa de sócio–torcedor, intitulado “SOUFAST.COM” que 

espera arrecadar recursos para a manutenção do time na sequência da série D 

do Campeonato Brasileiro de 2020. Segundo o Presidente do Presidente do 

Tricolor de Aço da Amazônia, Dênis Albuquerque, o programa será uma forma 

de o torcedor se aproximar do Fast, contribuindo com o clube: “Esse programa 

é a oportunidade que o fastiano terá de jogar junto com o time para driblarmos 

todas as dificuldades financeiras que temos no ano do nosso noventenário 

rumo ao acesso a série C”, disse o mandatário fastiano.  

Serão quatro modalidades de adesão que variam de R$ 29,90 até R$ 

199,90 na modalidade mais cara. O associado terá que pagar uma taxa inicial 

de R$ 7,00, mais a mensalidade correspondente ao plano escolhido e terá uma 

carterinha física que o identifica como sócio-torcedor. Cada modalidade leva o 

nome de um elemento ligado ao Fast Clube e terá vantagens específicas que 

vão desde desconto em ingressos, aquisição de camisas oficiais, participação 

de sorteios de brindes, recebimento de newslestter do clube, dentre outros. 

Confira abaixo as modalidades de adesão de sócio torcedor e as vantagens 

suas respectivas vantagens: 

 

 

 

 



Nível - Sócio Mensalidade Vantagens Ganha 

 
Fastiano 

R$ 29.90 

50% de desconto na compra de 
ingressos em jogos com mando do 
Clube 

Carteirinha Personalizada; 

10% de desconto em camisas e 
demais itens oficiais;   

Descontos e vantagens no Clube 
Parceiro de Vantagens;   

Central de atendimento ao torcedor 
pelo site oficial do Programa; 

  

Participação em sorteios, promoções 
e eventos exclusivos; 

  

Nível - 
Sócio 

Mensalidade Vantagens Ganha 

Tricolor de 
Aço da 
Amazônia 

R$ 49.90 

01 ingresso para qualquer jogo do 
mando do Clube 

Carteirinha Personalizada; 

50% de desconto na compra de 
ingressos em jogos com mando do 
Clube 

  

20% de desconto em camisas e 
demais itens oficiais;   

Descontos e vantagens no Clube 
Parceiro de Vantagens; 

  

Central de atendimento ao torcedor 
pelo site oficial do Programa; 

  

Participação em sorteios, promoções 
e eventos 
exclusivos; 

  

Nível - 
Sócio 

Mensalidade Vantagens Ganha 

Clube do 
Povo 

R$ 99.90 

02 ingresso para qualquer jogo do 
mando do Clube 

Carteirinha Personalizada; 

50% de desconto na compra de 
ingressos em jogos com mando do 
Clube 

Certificado oficial de sócio- torcedor do 
Clube; 

20% de desconto em camisas e 
demais itens oficiais; 

Adesivo sócio- torcedor Clube 

Descontos e vantagens no Clube 
Parceiro de Vantagens; 

  

Central de atendimento ao torcedor 
pelo site oficial do Programa; 

  

Participação em sorteios, promoções 
e eventos 
exclusivos; 

  

    

Rolo 
Compressor 

R$ 199.90 

02 ingresso para qualquer jogo do 
mando do Clube 

Carteirinha Personalizada; 

50% de desconto na compra de 
ingressos em jogos com mando do 
Clube 

Certificado oficial de sócio- torcedor do Clube; 

20% de desconto em camisas e 
demais itens oficiais; 

Adesivo sócio- torcedor Clube 

Descontos e vantagens no Clube 
Parceiro de Vantagens; 

  

Central de atendimento ao torcedor 
pelo site oficial do Programa; 

  

Participação em sorteios, promoções 
e eventos 
exclusivos; 

  

01 Camisa Oficial Fast Clube   

 



 Os torcedores interessados poderão acessar o endereço eletrônico 

https://soufast.com.br/ e se cadastrar escolhendo a modalidade referente ao 

plano desejado. Os pagamentos poderão ser feitos no boleto, cartão de crédito, 

débito e no débito automático. Haverá desconto para quem optar por essa 

última forma de pagamento. Nesse momento de dificuldade em que o clube 

não tem geração de receita por conta da restrição de torcedores nos estádios, 

o programa de sócio-torcedor é uma maneira de o torcedor do Fast colaborar 

com equipe que promete grande desempenho no campeonato brasileiro da 

série D 2020. 

O clube tricolor criou contas de apoio ao programa no Instagram e no 

Facebook intituladas “sociosoufast” para atualizar acerca das últimas 

informações do programa. Para maiores informações contactar o gestor do 

programa Marcelo Sodrex pelo telefone 92-99299-5530. O Fast conta  

 

 


