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Ofício nº 520/2011-GAB/DG/CAMPUS-PIRAPORA/IFNMG
Pirapora-MG, 29 de novembro de 2011
PROJETO NATAL SOLIDÁRIO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais –
IFNMG – Campus Pirapora, vem apresentar o PROJETO NATAL SOLIDÁRIO, que tem como
principal objetivo mobilizar toda comunidade escolar, no sentido de angariar gêneros alimentícios
e brinquedos a serem doados a segmentos socialmente desfavorecidos presentes na comunidade
piraporense.
O IFNMG tem como compromisso o desenvolvimento social nas localidades onde
atua, buscando, desta forma, transformar positivamente a realidade da região de maneira
sustentável. Com vistas a atender famílias localizadas em regiões carentes do município de
Pirapora, o IFNMG vem até às empresas, instituições e organizações de uma forma geral,
conscientizar e mobilizar a sociedade para este ato de humanidade.
Lembramos que foram iniciativas iguais a estas que fizeram o Brasil de hoje e que
poderão continuar fazendo a diferença. Nossa proposta é trabalhar em um projeto que não se
configura apenas como uma ação assistencialista, ao contrário, ele abrange ações no campo da
educação como: o desenvolvimento dentro das salas de aula de atitudes de solidariedade, de
respeito e amor ao próximo, aceitação das diferenças, vínculos de afetividade e autoestima.
Cada doação, por menor que seja, representa às pessoas necessitadas, um ato de
amor. Cada ato de amor traz a esperança aos corações de quem nada tem, transformando o
município, o estado, a nação, e até mesmo o Mundo em um local melhor para se viver.
O PROJETO NATAL SOLIDÁRIO está em sua segunda edição, tendo atendido
diretamente, em sua primeira edição, 62 famílias carentes com cestas básicas e várias crianças
com brinquedos. Este ano, o projeto fará a entrega dos donativos no dia 22 de dezembro de 2011
às 15 horas, nas instalações do campus Pirapora.
Contamos com seu apoio, no sentido de ajudar-nos com doações que muito
contribuirão para o sucesso do nosso projeto.
Atenciosamente,
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