Arraial Solidário do Singular segue com a venda de
canecas para reverter em cestas básicas
Imagens disponíveis em
https://drive.google.com/drive/folders/16oWJMPvXcZr653005bZHzdxcU4Eo-hUr?usp=sharing

Ontem (27 de junho), o Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, foi palco da
segunda edição do arraial virtual do Colégio Singular, transmitido por meio do canal do
YouTube (SingularAnglo).
Como neste ano o foco foi a solidariedade, o Singular continuará com a venda de canecas
personalizadas até o próximo sábado (3 de julho) e toda a verba arrecadada será revertida
em cestas básicas para entidades beneficentes da região. A proposta é doar mil cestas e
até o momento, foram comercializadas 750 canecas, correspondendo a 600 cestas básicas.
Os interessados podem adquirir o item por R$ 35,00 direto nas unidades ou por meio do
portal de compras Mercado Livre, no link colegiosingularanglo.mercadoshops.com.br,
cujo valor da caneca nesta modalidade de compra é R$ 40,00.
Com mais de 3 mil visualizações, o evento contou com brincadeiras interativas, presença
dos professores, apresentações com o mágico e ventríloquo Yakko Sideratos e do cantor
sertanejo Alex Sandro e sua banda, além de sorteios por meio do Instagram.
Para quem perdeu o Arraial Solidário, no próximo sábado (3), a partir das 14 horas, a TV
Mais ABC, reapresentará os melhores momentos.
Fotos: Créditos – Marli Popolin / MP
0207 – Grupo de professoras do Colégio Singular
0229 – Eloina Ferreira, coordenadora de Eventos
0230 – Caio Zampol, supervisor do Ensino Médio e Cristiano Gambogi, diretor
0234 – As diretoras, Ana Paula Leonardo, Rosana Vieira e Daisy Piccoli
0238 – As diretoras Maria Eunice Cardoso, Ana Luiza Fonseca e Sônia Moldes
0241 – Os coordenadores de Eventos Nilton Diniz e Décio Cattaruzzi, com o ventríloquo
Yakko Sideratos e o boneco Petraki
0243 – Parte da equipe do Liceu Monteiro, Edilene Aparecida Willens, Roberta Gomes, Andréia
Carletti, Girlane Aguiar e Adriana Fabri
0245 – Soraya Ventura e Sandra Lara
0255 – Evandro Longo – coordenador de Eventos

Informações à imprensa
MP & Rossi Comunicações
Marli Popolin
mprossi@uol.com.br
(11) 9.3099-1964
Rua Gonçalo Fernandes, 318 – sala 702 – Jardim Bela Vista - Santo André – São Paulo – Cep: 09041-410
Telefones (11) 4436-8408 / 4427-9820 / 4432-1030 – www.mprossi.com.br / mprossi@mprossi.com.br

www.mprossi.com.br
28/6/2021

Rua Gonçalo Fernandes, 318 – sala 702 – Jardim Bela Vista - Santo André – São Paulo – Cep: 09041-410
Telefones (11) 4436-8408 / 4427-9820 / 4432-1030 – www.mprossi.com.br / mprossi@mprossi.com.br

