
 

CARTA APRESENTAÇÃO 

                                                                   Montes Claros, 17 de março de 2022 

Prezado (a) Senhor (a), 

Com nossos cordiais cumprimentos, servirmo-nos do presente instrumento 

para apresentar a a V. Sª a 3ª edição da Gincana Solidária Sólido: Sou 

Sólido, Sou Solidário.   

Este projeto, nas edições anteriores, ajudou muitas de famílias com toneladas 

de alimentos, roupas e calçados, este ano tem como objetivo despertar o 

espírito solidário nos alunos, rompendo com as paredes da sala de aula e do 

conforto de suas casas para uma realidade latente em nossa sociedade. 

Ampliar o olhar  para questões sociais é, em primazia, permitir o acesso à uma 

educação com aporte necessário para que o indivíduo alcance a dignidade que 

lhe é necessária e prevista em nossa constituição.  

É baseado nesse pilar, nossa missão enquanto escola, que estamos 

organizando, através da gincana, uma grande distribuição de cadernos para 

instituições carentes de nossa região. São cadernos de qualidade, com um 

custo mínimo  de R$ 18,00 (dezoito reais) cada, para que crianças e jovens 

possam desenvolver sua cidadania através do aprendizado. O(a) 

patrocinador(a)/doador(a) terá a oportunidade de divulgar sua marca tanto nos 

eventos da gincana, quanto na contracapa do caderno (para as doações acima 

de 25 cadernos). As doações e patrocínios serão realizados através da 

Papelbrás, responsável pela impressão dos cadernos. O Colégio Sólido se 

compromete distribuir sua valorosa contribuição às entidades que realmente 

necessitam, potencializando sua marca perante a comunidade norte-mineira. 

   Na oportunidade, convidamos V. Sª a conhecer nosso projeto através do site 

www.colegiosolido.com.br. Agradecemos a confiança em nosso projeto e a 

contribuição com os necessitados. E renovamos nossos sinceros votos de 

apreço. Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se fizerem 

necessários através dos telefones 38-3222-4580 (Sólido Avenida), 38-3221-

4271 (Sólido São José), 38-3221-6605 (Sólido Santa Maria), 38-3231-1373 

(Sólido Brasília de Minas), 38-3740-2161 (Sólido Pirapora) e 38-3212-5989 

(Sólido Fundamental).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cordialmente, 

 

___________________________           ________________________ 
   Aristóteles Mendes Ruas Filho           Charles Rodrigues Pereira                                      
        Diretor Administrativo                         Diretor Administrativo                             

http://www.colegiosolido.com.br/

