
A Organização de Pais Solidários (OPS) Vera Cruz agradece 
as centenas de famílias que participaram da Troca Solidária 
2012. O objetivo dessa iniciativa, que era colocar em prática 
os conceitos tão falados de sustentabilidade e solidariedade, 
foi plenamente atingido.

Agradecemos especialmente aos diretores, educadores e 
funcionários da Escola Vera Cruz que viabilizaram e deram 
total apoio à ação e também aos 13 pais voluntários que 
trabalharam para que ela acontecesse. Aí vão algumas 
notícias sobre a Troca Solidária 2012:

Em 5/3 ocorrerá a primeira reunião do ano da OPS Vera 
Cruz, na sala 103 do Verão (Pça Emilia Barbosa Lima, 51), 
das 20h às 22h. O encontro é aberto à participação de todos 
os pais de alunos. Para saber mais sobre a OPS Vera Cruz e 
acompanhar nossas atividades, acesse nosso blog e página 
no Facebook. 

Um grande abraço!

Comissão Organizadora OPS Vera Cruz

. Cerca de 5 mil itens (incluindo uniformes, pastas e 
livros) ganharam novos donos, gerando economia para 
os pais de alunos, redução no consumo de recursos 
naturais e menos produção de lixo.

. Como nos anos anteriores, arrecadamos mais doadores 
do que receptores e aproveitamos para reforçar a 
sugestão de novos hábitos de consumo, que valorizem 
a reutilização. 

. A Escola está providenciando novas etiquetas cinzas 
para identificação das pastas, que em breve poderão 
ser retiradas gratuitamente no almoxarifado (junto ao 
Inglês Vera Cruz). 

. As cerca de 200 pastas em bom estado que restaram 
foram enviadas para entidades assistenciais em 
Paraisópolis e Osasco, onde serão revestidas para a 
reutilização por crianças e adolescentes atendidos em 
projetos educacionais. 

. Os cerca de 100 livros didáticos e paradidáticos 
restantes foram encaminhados para a Biblioteca da 
Escola Vera Cruz, que incorporará as obras que forem 
pertinentes ao seu acervo e encaminhará as demais a 
outras instituições.

. Já estamos iniciando o planejamento da Troca Solidária 
2013 e pretendemos aprimorar cada vez mais essa 
ação. 

. Sinta-se à vontade para enviar comentários, críticas e 
sugestões para o e-mail opsveracruz@uol.com.br.
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http://opsveracruz.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/OPS-Vera-Cruz-Organiza%C3%A7%C3%A3o-de-Pais-Solid%C3%A1rios/109619669107641

