Porto Seguro, 28 de abril de 2021
À
FAPETEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura
Rua General Câmara, 5 – Conj. 709/711 – Condom. Edif. Itatiaia
11010-121 – SANTOS - SP
Prezados Senhores,
A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS EM PROL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTE DE PORTO SEGURO
– BAHIA – ECOAR, com sede no município de Porto Seguro, Estado da Bahia, vem por meio
desta agradecer profundamente a doação recebida da conceituada FAPETEC, no valor de R$
1.546,00 (hum mil, quinhentos e quarenta e seis reais), que muito nos auxiliou para
pagamento de lajotas e blocos para a obra da sede do Projeto Ecoar.
A divulgação da obra/reforma do galpão inicial estará à disposição para acompanhamento do
público, a partir desta semana, através do Instagram Ecoar.Bahia e nos disponibilizamos para
maiores informações e recebimento de futuras doações para continuação da obra deste
projeto tão necessário à nossa cidade e, em especial, aos bairros do entorno da área.
Gostaríamos de informá-los de que o projeto existe há pouco mais de dez anos e foi solicitado
o espaço, onde ele funciona, pelo proprietário. Tendo uma área doada desde 2015, porém
sem condições de iniciar construção, decidiu então tomar posse de sua área própria,
reformando um galpão já existente no espaço. A área do terreno é de 4.200m2, com um
projeto arquitetônico voltado também para espaços de sustentabilidade e necessitando de
parceiros e doações. Sintam-se convidados a estar conosco neste empreendimento. Doar
para projetos sociais ainda que se pense que é apenas uma contribuição, já se sabe que
reverbera para mudanças fortíssimas nos contextos da família, do bairro, da educação, de
uma geração e, no momento, navegando em barcos diferentes todavia todos passando pela
mesma tempestade.
Recebam nossos abraços de gratidão.
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