
 
FORMAS DE COLABORAÇÕES 

 

Com sua contribuição continuaremos a oferecer uma vida digna e 

mais possibilidade de desenvolvimento a cerca de 1.400 mil 

crianças e adolescentes das favelas de Belo Horizonte.  

 

Nome:________________________________________________

__________________________________Dat. Nasc.___________ 

CPF:___________________Telefone:_______________________ 

e-mail:________________________________________________ 

Av./rua________________________________________________ 

N°_______________ apto_________________________________ 

CEP:_____________Bairro_______________________________ 

Cidade_______________Estado__________________ 

 

Como ficou sabendo do Projeto Providência? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Quero contribuir por meio de: 

 

1- (   ) autorização de DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO DO 

BRASIL 

(Encaminharemos Ficha de doação para o endereço informado) 

 

2- (   ) DEPÓSITO BANCÁRIO  

(em nome da Associação Projeto Providência) 

Banco do Brasil: Ag: 3368-5 / Conta: 13.642-5 

Banco Bradesco: Ag: 0462-6 / Conta: 53.680-6 

 

3- (   ) BOLETO BANCÁRIO (Banco Bradesco) – pagável em 

qualquer agencia bancária, casa Lotérica ou pela Internet (o Projeto 

Providência enviará o boleto pelo correio ou por e-mail) 

Com vencimento mensal:____________________ 

Valor:___________________________________ 

CPF:____________________________________ 

 

4 – (    ) Debito na Conta de Energia Elétrica  

(Enviaremos Ficha de doação para o endereço informado) 

 

5 – (    ) Debito na conta da COPASA 

(Encaminharemos Ficha de doação para o endereço informado) 

 
_________________________________ 

Assinatura do Colaborador (a) 

 

Belo Horizonte, _____de____________ de ______. 

 
Após preencher favor devolver no endereço abaixo ou 
escanado por e e-mail: 
escritorio@projetoprovidencia.org 
Rua D, 300 Jardim Vitória.  
CEP.: 31.975-390 BHte – MG 
Contato: (31) 3403-2162/ (31) 3273-8902  
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