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São Paulo, 28 de abril de 2014. 

 

Carta de solicitação de doação 
 
Prezados Senhores, 
 
Nossa Instituição irá realizar dia 01 de junho a Festa Junina 2014 e é através deste e de 

outros eventos realizados pela casa, além de parcerias, que conseguimos dar andamento em 
nossos projetos sociais.  

Desenvolvemos projetos de assistência social que beneficiam anualmente inúmeras 
pessoas com necessidades dos mais diversos tipos: 

 
- Hoje atendemos as necessidades básicas de 20 famílias, que totalizam um grupo de 

150 pessoas necessitadas, contribuindo mensalmente com alimentos da cesta básica e 
semanalmente com cesta de frutas, verduras e legumes. 

- também enviamos cerca de 100 quilos de proteína animal mensalmente para o Lar São 
Francisco de Assis de Embu-Guaçú que atende uma população de 38 internos com idade 
avançada e problemas de saúde crônicos, e realizamos visitas mensais. 

 
Uma das formas de arrecadar fundos para atingir o objetivo desses projetos é através de 

parcerias e voluntários dispostos a contribuir com donativos. Por isso solicitamos a sua ajuda com 
doações para a realização de nossa Festa Junina, o qual será de grande valia para a 
continuidade desses projetos permitindo assim auxiliar estas famílias e os internos do Lar São 
Francisco. 

 
Informamos que nossa Instituição, a IRMANDADE ESPÍRITA AMIGOS DA PAZ, é uma 

entidade religiosa, devidamente constituída e sem fins Lucrativos. 
Ressaltamos que as atividades da diretoria bem como a coordenação dos projetos sociais 

da entidade não são remuneradas e se realizam por voluntariado conforme legislação pertinente 
sem direito a qualquer espécie de gratificação numerária. 

 
Agradecemos seu apoio, que é fundamental para o sucesso desse trabalho. Na 

oportunidade, aproveitamos para convidar Vossa Senhoria a conhecer nossa Instituição, nossos 
trabalhos sociais e a abrilhantar os nossos eventos com a sua participação. 

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Irmandade Espírita Amigos da Paz 
Julia Maria Ribeiro Honório 
Comissão Organizadora da Festa Junina 2014. 
 


