Cartas de solicitação
Carta 1
Sorocaba, 11 de abril de 2018.
Nº 001/2018
Ref.: Solicitação de xícaras
Caras famílias,
O chá é uma bebida que tem a natureza muito presente em seu sabor e aroma.
E foi pensando na importância desse contato com a natureza que decidimos criar as
nossas “tardes com chás”!
Elas acontecerão com frequência durante o nosso ano e funcionarão como um
momento prazeroso de reflexão e autoconhecimento, regado a muito sabor,
aromas e histórias.
Para que esses momentos ganhem um significado ainda maior, decidimos pedir
para que cada criança traga de casa a sua xícara, porque nela estará presente
também sua identidade.
Para qualquer dúvida, estaremos à disposição!
Muito obrigada,
Milena e Bruna
Obs: Entregar até dia 17/04/2018; as xícaras deverão ser de louça.
(Carta enviada às famílias do G4R, do Colégio Objetivo Portal, por ocasião de uma atividade
pedagógica)

Carta 2
Piracicaba, 27/VII.935
Illmº.Sr.
Dr. C. M. Brisolla
M.D. Vice-presidente da CPB.
São Paulo.
Prezado Dr. Brisolla,
Saudações atenciosas.
Estive ontem no escritório da CPB em procura de vossa senhoria, para tomar
algumas informações a respeito do meu crédito a receber da referida companhia.
Infelizmente não encontrei vossa senhoria, mas deixei um recado com o Sr. [José]
Jordão, o qual, venho, por meio desta, confirmar oficialmente.
Rogo vossa senhoria de dar os passos necessários para que seja liquidado o débito
da CPB para comigo, débito este referente aos ordenados creditados até o dia 15 de
Junho, data para qual pedi a minha demissão.
Importa este meu crédito em 1:855$000 (um cento oitocentos e cinquenta e cinco
mil réis)
Caso que o resgate integral da mencionada importância torna-se pesado para a
CPB, em vista da situação precária atual, aceito este pagamento em duas parcelas,
sendo a primeira de 927$500 imediatamente e a segunda ao prazo de 60 dias,
garantida por um documento.
A minha situação atual não me permite de deixar os meus créditos de serviços
prestados sem resgate e por isso rogo a vossa senhoria especial obséquio de
receber esta minha exposição com a devida consideração.Sem mais, valho-me do ensejo de apresentar a vossa senhoria os protestos da
minha alta estima e consideração de vossa senhoria.
Attº, e Obrº
[Charles W. Frankie]

(Carta ChF1.1.00003, do Fundo Charles Frankie, depositado no Centro de Documentação
Alexandre Eulálio- Unicamp. Frankie era um engenheiro suíço, emigrado ao Brasil para
trabalhar nas primeiras pesquisa de petróleo de solo.)

Carta 3
Oi, Katinha!
Tudo bem? Como vai a gravidez da Pri? Avisa se precisar de alguma coisa.
Katinha, sabe aquele meu livro de moralidade que emprestei pra Pri? Vê pra mim se
ela já usou? Vou precisar dele na pós, em duas semanas, e pensei em reler até lá.
Quebrei a tela do meu celular ontem cedo, por isso não consigo mandar
mensagem. Como hoje é dia de terapia, aproveitei para deixar essa cartinha aqui.
Beijinhos, Naná
(PS: Seu sobrinho já tem nome?)

Remetente

Carta 1

Carta 2

Carta 3

Papel social
do
remetente

Interlocutor
ou
destinatário

Papel social Objetivo
do
da
interlocutor solicitação

