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PROJETO AJUDAR 2ºCAMPANHA  

Bom dia meus amigos,  

Há algum tempo venho querendo realizar um projeto onde possa ajudar quem precisa e hoje 

decidi expor e divulgá-lo a vocês, afinal ele só acontecera com a ajuda e colaboração de 

todos. O Projeto tem o nome de "PROJETO AJUDAR"  

OBJETIVO  

Promover ajuda ao próximo carente, fazendo nossa parte social e nos enriquecendo como 

seres humanos.  

METAS  

Ajudar ao próximo a matar a fome, ter agasalho, roupa e remédios, amenizando um pouco o 

sofrimento de quem vive na rua, nos asilos, orfanatos ou outras casas e entidades.  

AÇÃO  

Arrecadar junto aos amigos um montante em dinheiro ou donativos para todo mês 

dedicarmos um pouquinho do nosso tempo a ajudar o próximo. Será prestado contas a todos 

que contribuírem, através de notas finais e fotos, de toda a distribuição dos donativos.  

2ª CAMPANHA  

Será realizada no FALE (Uma instituição que abriga portadores do vírus HIV – São 136 

pessoas portadoras do vírus entre elas crianças localizado no Recanto das Emas ), vamos 

arrecadar olé de soja, leite, material para limpeza,roupas e calçados, agasalhos pois é a 

necessidade deles neste momento e toda doação será bem vinda.Também faremos um 

almoço no domingo com uma galinhada onde precisaremos de doação para fazer a mesma.  

Data - Em 20/04/2008 às 8 horas (LOCAL A SER DEFINIDO) para prepararmos o almoço 

(galinhada) e reunimos todos os donativos que serão levados para o FALE.  

MENSAGEM  

A intenção é que este sonho cresça e se torne realidade, nos tornando pessoas melhores e 

proporcionando um pouco de paz, carinho e conforto a quem necessita.  

Vamos AJUDAR não só com donativos, dinheiro mais também disponibilidade de tempo 

para que realizarmos essa campanha. As doações serão recolhidas até o dia 19/04/2008 e 

todos serão avisados do local aonde iremos nos reunir para a campanha. Quem tiver 

interesse em participar de alguma forma enviar e-mail para felisouza@gmail.comou falar 

com Felipe Souza, fone 9236-7334. 


