
Bom dia queridas famílias,  

 

Esperamos que todos se encontrem bem e com saúde. 

Levando-se em conta o atual cenário de dificuldades financeiras da Escola, 
conforme colocado no comunicado de 19/06/2020 (com uma redução de 24% na 
arrecadação do mês de maio e redução no salário dos professores da ordem de 
25%), nós, famílias do 8º ano, nos sentimos solidários às campanhas que vêm 
surgindo para arrecadar recursos visando minimizar as perdas salariais dos nossos 
queridos professores e funcionários. 

Neste sentido, o 8º ano do Anabá propõe a doação das roupas e demais objetos 
arrecadados para o tradicional brechó da Escola, que até então tinha como objetivo 
financiar o teatro do 8º ano, para um Brechó Virtual que ocorrerá no Instagram 
Brechó 8.ano Anabá 2020 (@brecho.8.2020). A renda arrecadada com este Brechó 
Virtual será revertida em 90% para o Fundo Solidário dos Professores e 
Funcionários da escola Anabá, e em 10% para o fundo do teatro do 8º ano. 
Entendemos que, neste momento, todo o esforço é necessário para auxiliar na 
sobrevivência da Escola. Assim, gostaríamos de compartilhar essa iniciativa com 
toda a comunidade escolar, uma vez que o brechó sempre foi (e sempre será) 
construído com a ajuda de todos!!  

O Brechó virtual se dará da seguinte forma: as peças podem ser escolhidas no 
Instagram; o pagamento será via depósito bancário na conta da turma do 8º ano; 
e a retirada poderá ser feita no Quintal da Ilha (Itacorubi), ou no Atelier Raiz 
Natural Design (atelier da Nirvane no Campeche). 

Lembramos, ainda, que algumas roupas do brechó já foram objeto de ação 
solidária e foram doadas no começo do mês de junho para a Comunidade Monte 
Cristo, que passa por enormes necessidades de alimentação e vestuário, 
acentuadas agora com a chegada do inverno. 

Caso você deseje colaborar com esta iniciativa, existem 3 formas de ajudar: 

1. Comprando as roupas no Instagram Brechó 8.ano Anabá 2020 
(@brecho.8.2020); 

2. Divulgando o Brechó Virtual entre seus amigos, grupos e redes sociais; 

3. Doando roupas em ótimo estado, limpas e em condições de serem vendidas 
(entrega no Quintal da Ilha e Atelier Raiz Natural Design). 

Esperamos que este período passe logo, que a solidariedade se mantenha viva em 
cada um, mesmo depois que tudo passar, e que possamos estar juntos, SEMPRE! 

Gratidão a todos!! 

 

Famílias do 8º ano  

https://instagram.com/brecho.8.2020?igshid=56cke1erupnq
https://instagram.com/brecho.8.2020?igshid=56cke1erupnq

