
 

 

          São José, 19 de novembro de 2014. 

Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

  Seguindo princípios de sustentabilidade e cooperação vivenciados em nossas atividades, estamos participando 
de mais uma importante prática de solidariedade: "Lacre Amigo – Campanha de arrecadação de Lacre de Alumínio."  
 

A ação, promovida pela Autopista Litoral Sul - Arteris está sendo coordenada no Colégio pela educadora de 
Ciências, Luciane Hackl e tem o objetivo de angariar fundos para a compra de cadeiras de rodas que serão doadas para 
entidades e pessoas com dificuldade de locomoção. A cada 100 garrafas pet de 2 litros cheias de lacres (anéis de latas 
de alumínio), a Arteris reverte por uma cadeira de rodas. 

 

Comece a separar os lacres e entregue no Colégio. É um gesto simples, mas que se realizado continuamente, 
irá ajudar muitas pessoas. Como a Campanha tem caráter permanente, mesmo durante as férias escolares todos podem 
colecionar os lacres e entregá-los no Colégio no retorno às aulas, em fevereiro/2015.  

 

Confira o registro da nossa participação, no Site da Arteris: 
 http://www.lacreamigo.com.br/noticias/ler/171  

                                                                                                                           A Direção 
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