Aplicação das doações da Campanha "Ajude
hoje quem te amparou ontem"

A Campanha começa a dar frutos e, com as primeiras doações, os idosos da Asilo São Vicente de
Paula já podem ter um atendimento melhor no que se refere aos tratamentos de saúde, conforto e
alimentação. Isso porque a maior parte dos 35.776 reais arrecadados até agora foram destinados à
esta instituição beneficente.
A Fundação Gorceix e os idosos agradecem aos antigos alunos da Escola de Minas, ex-moradores de
Ouro Preto e às empresas que contribuíram para a melhoria da sua qualidade de vida.
A Fundação Gorceix prima pela transparência de suas ações e assim publicamos abaixo o
levantamento das primeiras contribuições, lembrando que "Campanha Ajude hoje quem te amparou
ontem" continuará até o fim da pandemia. Todos nós sabemos que na situação sanitária vivida no
país, os mais afetados são aquelas pessoas mais carentes da nossa sociedade e essa ajuda é
imprescindível no atual momento a esses moradores de Ouro Preto e região.
Então se você, antigo aluno da Escola de Minas, ex- residente da cidade, empresas com sede em
Ouro Preto e atuais moradores ainda podem contribuir para tornar melhor vida das pessoas mais
vulneráveis socialmente. Esta é uma forma de mostrar sua gratidão à cidade que lhes recebeu e
recebe de braços abertos. Com um pouco de cada um a Fundação Gorceix poderá atender um maior
número de necessitados.
É muito fácil contribuir a partir de 100 reais, mas se quiser e puder pode doar mais.
Confira abaixo como fazer sua doação.
Contas para depósito
Banco do Brasil: Agência 0473-1 / CC: 82181-0 / Fundação Gorceix / CNPJ: 23063118/0001-64
Santander: Agência: 3222 /CC 130.790.953 / Fundação Gorceix/ CNPJ 23063118/0001-64
Caixa Econômica Federal: Agência 0136 / CC: 3272-1
Fundação Gorceix/ CNPJ 23063118/0001-64
Ou solicite o boleto pelo e-mail:contato@gorceix.org.br
Confira no quadro abaixo como foram aplicadas as primeiras doações.
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