Campanha Ajude hoje, quem te amparou
ontem.

Os moradores em situação de risco da comunidade de Ouro Preto e região precisam de você neste
momento em que a pandemia de COVID - 19 afeta, principalmente, as pessoas mais vulneráveis. Por
isso, a Fundação Gorceix lançou a campanha AJUDE HOJE QUEM TE AMPAROU ONTEM.
Você pode contribuir fazendo uma doação a partir de cem reais. (VOCÊ PODE DOAR OUTROS
VALORES)
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. Podem doar pessoas físicas e
jurídicas, – SEM POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM IR – de forma bem simples:
Você pode fazer um depósito bancário:
BANCO DO BRASIL, agência nº 0473-1 – OURO PRETO, Conta corrente nº 82.181-0.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência nº 0136 – OURO PRETO, Operação: 003 (Conta corrente
pessoa jurídica), Conta corrente nº 3272-1 – Fundação
Gorceix
Banco Santander, agência nº 3222 – OURO PRETO, Conta corrente nº 130790953 – Fundação
Gorceix.
Você tem ainda a opção de solicitar um boleto por e-mail: contato@gorceix.org.br
Sua doação será recebida e gerenciada pela Fundação Gorceix, que já investiu, desde o início da
pandemia, mais de cento e cinquenta mil reais em recursos próprios exclusivamente para este fim,
sem contar os outros recursos que a instituição investe em filantropia.
Todos os valores doados terão ampla divulgação, demostrando onde foram aplicados os recursos.
Contribua!
Ajude a comunidade que tão bem te recebeu no tempo em que você foi aluno ou viveu em Ouro
Preto.
Saiba mais em: WWW.GORCEIX.ORG.BR
AJUDE HOJE QUEM TE AMPAROU ONTEM
Uma iniciativa da Fundação Gorceix, com o apoio da Escola de Minas, da Associação dos Antigos
Alunos da Escola de Minas, da UFOP, e do Instituto Federal de Minas Gerais.
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