Doe sem gastar nada e Ajude Muito!

Agora as notas fiscais Paulistas doadas automaticamente geram mais
créditos.
Veja no verso como você pode ajudar de forma fácil, rápida e automática!

MISSÃO
Acolher crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e social, visando a defesa, garantia
e promoção integral de seus direitos e a sua
reintegração familiar e comunitária, sem
qualquer distinção quanto a cor, raça, condição
social, credo político ou religioso.

“O objetivo da AMHD é ajudar as
crianças e adolescentes a
tornarem-se adultos bem
formados e independentes,
inseridos na sociedade e com
chances reais de terem uma vida
digna e mais feliz.”

DOE AUTOMATICAMENTE SUA NOTA FISCAL, PRATIQUE O BEM E
CONTINUE A PARTICIPAR DOS SORTEIOS MENSAIS.
CADASTRO
Você precisa fazer seu cadastro no endereço bit.ly/doar-nota-fiscal.
Coloque seu nome whatsapp/telefone e clique CONFIRMAR. Você será
direcionado para a página da NFP. Basta clicar em NOVO CADASTRO:
PESSOA FÍSICA e ter em mãos CPF, endereço e título de eleitor. Se já estiver
cadastrado vá para 2º passo.
ZERAR CRÉDITO
Caso você possua algum saldo na sua conta da Secretária da fazenda, antes
de continuar é preciso transferir este saldo para sua conta corrente
PESSOAL. Acesse a aba CONTA CORRENTE, clique em UTILIZAR CRÉDITO,
verifique seus dados bancários e clique em transferir.
ESCOLHA
Finalizada e transferência clique em ENTIDADES e escolha DOAÇÃO DE
CUPONS COM CPF ( Automática). Determine o período da doação ( até 2
anos) e escolha a entidade: Associação Maria Helen Drexel, CNPJ:
44.006.203/0001-60 .
COMPRA
No ato da compra não se esqueça de dar o seu CPF, pois
AUTOMATICAMENTE sua doação será destinada para a entidade escolhida
no passo anterior. Vá para o passo seguinte.
INFORME
Deixe-nos lembrá-lo do prazo de vencimento da sua doação ( 1 e 2 anos).
Desta forma poderemos sempre contar com sua ajuda! Veja nossos
contatos abaixo:

Rua Francisco Dias Velho, 667 – Brooklin
Telefone: 3628-1891 / 98714-7703
www.helendrexel.org.br
voluntariado@helendrexel.org.br

