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ASSUNTO: Solicitaçáo de leitura do convite para o lançamento da Campanha de
Advocacv 'Criança é pra ser Cuidada" na sessão da Cãman b dia 2411112O22 [.Quinla-
Feira) e incticação de um representante para compor a mesa de dÉlogos do evento.

Ao cumprimenlá{o(a) cordialmenle, a Associação Unidos para o Progresso, organização
não govemamental, sem fins lucrativos, corn sede à Rua Sebastião Nunes, N" 87, Sttlo
Espinho, Limoeiro do Nortê-CE e Associação Proiêto Paz e Uniâo, situada a rua lÁana
JosÉ Chaves e akneida, 258O Baino ÂÍdoÍlb l-tdarda Lirpeiro rh irloíe-CÉ, árave
desse docume#o lega{, soffia le&Jra do corrib para o hnçarner6 da cafipanhã &
Advoçacy do ChíldFund Bra$l em parcêna com a Ass. UnKlos para o Progresso TAUP},),
com o tema "Criança é pra ser Cuidada", com foco na prevenção de violências nos
amirisnês doÍnrástico c virtuai. Solicitarnoc ainda indicaçâo ds um rcprosôírtafits para
cornpo{ a Ínesa oe dalogo do reÍeÍido evefito,

Em anexo segue o convite com as ínÍormações para a leifura e aguardamos o relomo da
indicação respondendo ao Email desse referido documento.

Contato *a {kgan@o: (SB) 9925«}3 - Âss. Unitha para o Progrresso.

Atenciosamente,
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Convidamos você a
participar do
lançamento da
Campanha do
ChildFund Bra il
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Dia 30 de Novembro de 2O22

De 09h s 11h da Manhã

Auditório do Campos IFCE

(Centro de Limoeiro do
Norte - CE)
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Dia 30 de Novembro de 2022

De 09h às 11h da Manhã

Auditório do Campos IFCE (Centro de Limoeiro do
Norte - CE)
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Unidos para o

respeitosa mente
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Campanha de

pra ser
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Progresso vem
convida r pa ra

Iançamento da
Advocacy "Cria nÇa é

cuidada", com foco na p revenção de
violências nos ambientes
e virtual.
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