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BOA LEITURA. ASSINE A NEWSFG AQUI
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Precisamos retomar nossa campanha,
não porque gostaríamos, mas porque
é absolutamente necessário.
O volume de chuvas precipitadas em Minas Gerais em 2022, já é considerado o maior em 30 anos,
com registros de transbordamento de córrego, alagamento em ruas e queda de barrancos e encostas na cidade de Ouro Preto, deixando várias famílias desabrigadas.
Além disso, estamos convivendo com o avanço da variante Ômicron do Coronavírus, surtos de
Influenza (gripe) e de Flurona, quando a gripe e a Covid atacam juntas.
Por isso precisamos retomar nossa campanha para ajudar entidades como, por exemplo, o Asilo
São Vicente de Paulo e a Santa Casa de Ouro Preto, que tem recebido pacientes de toda região.

CONTRIBUA*
Ajude a comunidade que tão bem te recebeu nos tempos em que você viveu em Ouro Preto.
Sua ajuda salva vidas. Podem doar qualquer valor, pessoas físicas e jurídicas, de forma bem
simples:
solicitando um boleto para o e-mail: contato@gorceix.org.br
ou fazendo um depósito bancário identificado:

BANCO DO BRASIL

CAIXA

AGÊNCIA 0473-1

AGÊNCIA 0136

Conta Corrente: 82.181-0

Conta Corrente: 3272-1

FUNDAÇÃO GORCEIX CNPJ Nº 23.063.118/0001-64

* Tudo o que for arrecadado será convertido em doações de bens e alimentos para
as entidades beneficentes que apoiam a população carente de Ouro Preto e região.
Uma iniciativa
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Você está recebendo esta mensagem porque está cadastrado na FUNDAÇÃO GORCEIX para receber a NEWS FG.
Caso acredite que esta mensagem tenha sido enviada por engano ou não deseja
mais receber esta newsletter em seu email, descadastre-se clicando AQUI.
Você poderá, a qualquer momento, exercer seu direito de acesso ou cancelamento deste informativo.

© Fundação Gorceix.
Todos os direitos reservados.

QUA
LIT

STEM CERTI
FI
SY

N
TIO
CA

Y

ISO 9001

Uma das principais instituições de apoio
ao desenvolvimento de ciência e tecnologia
do setor mínero-metalúrgico, a Fundação Gorceix
possui uma trajetória de mais de sessenta anos
de trabalho e de conquistas para a geologia,
minerações, metalurgia e áreas afins, bem como
para a assistência social no Brasil.
Siga-nos nas redes sociais

