
Casa São Luiz para a Velhice
Instituição Visconde Ferreira D AImeida 
Rua General Gurjão, 533 - Caju 
Tel,; PABX 580-2143 - (ADM) R: 07 
(Serv, Social) R; 40 (Serv. Jurídico) R: 16 g n o s

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1991.

À
SECRETARIA DO PARQUE LAGE 
Rua Jardim Botânico, 
Jardim Botânico - RJ 
Nesta

Prezados Senhores,
A Casa São Luiz para a Velhice é 

uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que conta hoje 
quase 500 usuários.

Nossos objetivos incluem a inte
gração destes idosos ã realidade objetiva que os cerca e a manu 
tenção de atividades recreativas para melhor aproveitamento de 
seu tempo. Para alcançar estes objetivos, necessitamos de recur 
sos materiais que nem sempre estão ao alcance dos recursos fi
nanceiros que dispomos. Assim sendo, contamos com o apoio das 
mais variadas empresas e instituições, que, através de donati
vos, complementam nossas necessidades.

Vimos então, solicitar a Vs.Sas. 
a doação de cartões magnéticos, que serão utilizados por nossas 
recreadoras nas atividades artísticas de nossos idosos.

Certos de poder contar com sua
colaboração, agradecemos.

Diretora-Presidente/
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