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Brasília, outubro de 2014 
 
Prezado(a) Síndico(a), 
 
É com grande entusiasmo que a ONG RODAS DA PAZ e seus muitos parceiros realizam a 
13ª edição da campanha Doe Bicicleta. 
 
A cada ano, arrecadamos cerca de 500 bicicletas, que são consertadas e doadas a 
instituições carentes, escolas de zonas rurais do DF e atendem a centenas de cartinhas 
que pedem bicicletas ao Papai Noel dos Correios. As bicicletas maiores são destinadas 
preferencialmente às escolas de zona rural, onde crianças e adolescentes caminham 
quilômetros para frequentar as salas de aula. 
 
A ONG RODAS DA PAZ conta com mecânicos parceiros que efetuam os reparos 
necessários nas bicicletas doadas. Uma vez consertadas, irão certamente fazer a alegria 
de muitas crianças carentes do DF e Entorno. 
 
Acreditamos que este seja um bom momento para solucionar problemas de espaço nos 
bicicletários, garagens e PCs de seu prédio. Caso existam em seu bloco muitas bicicletas 
abandonadas e sem uso, sugerimos fazer um cadastramento de todas, informando 
aos moradores que aquelas que não forem identificadas até uma data limite serão 
doadas à campanha DOE BICICLETA da ONG Rodas da Paz. 
 
Colabore autorizando o porteiro do seu prédio a afixar na guarita, nos elevadores e/ou 
quadros de aviso do prédio, uma cópia desta carta e colocando os folhetos da campanha 
nos escaninhos dos apartamentos. O seu comprometimento e a ajuda dos moradores é 
fundamental para obtermos resultados expressivos nas doações de bicicletas sem uso. 
 
Faremos mutirões para realizar as coletas preferencialmente aos sábados ou podemos 
tentar agendar uma visita em outra data se necessário. Preencha o cadastro de doação 
disponível no site www.rodasdapaz.org.br ou informe seu endereço e telefone pelo e-
mail doebicicleta@rodasdapaz.org.br e retornaremos o contato. 
 
As doações também poderão ser efetuadas nos eventos que a RODAS DA PAZ participa. 
 
Acompanhe a agenda pelo nosso site ou pelo facebook (www.facebook.com/rodasdapaz). 
 
Incentive a doação das bicicletas sem uso e coloque essa ideia em movimento! 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

Jonas Bertucci 
  Presidente 
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