TEMOS UMA PROPOSTA PARA VOCÊ!
A APAE/DF é uma Associação sem fins lucrativos que tende jovens, adultos e idosos com deficiências intelectual e múltipla.
Promovemos a autonomia pessoal, a educação profissional e a inserção desse público no mundo do trabalho, além de projetos
de arte, esporte, cultura e lazer. Para desenvolver essas ações, contamos com o apoio da comunidade e de cidadãos como
você, que se mostram sensíveis à causa da pessoa com deficiência e defendem a inclusão social.
O trabalho da entidade foi iniciado em 1964 e seus programas já ganharam diversos prêmios, sendo uma referência nacional
no atendimento a pessoas com deficiência. A entidade beneficia 800 pessoas por ano, sendo 290 jovens acompanhados no
trabalho e 510 aprendizes em formação nas unidades de Brasília (275), Guará (50), Ceilândia (90) e Sobradinho (95).
Apesar destes resultados, o número de pessoas com deficiência carentes de atendimento ainda é grande. Precisamos ampliar
nosso trabalho, especialmente para atender os públicos mais comprometidos e idosos. São mais de 28 mil pessoas com
deficiência intelectual necessitando de apoio especializado no DF (IBGE 2010). Por isso, contamos com sua ajuda!

VOCÊ ACEITA ESSE DESAFIO?
Se você acredita no potencial da pessoa com deficiência, torne-se um colaborador da APAE/DF. Nessa carta, você recebe
uma ficha que representa muito na vida dessas pessoas. Ao preenchê-la, você concorda em contribuir mensalmente com as
ações da instituição. Você pode oferecer qualquer valor, que será debitado de sua conta sem nenhum trabalho adicional. As
doações feitas para nossa Instituição, porém, não poderão ser deduzidas do Imposto de Renda.

COMO FAZER?
Preencha a ficha abaixo e entre em contato com nossa coordenação, pelo telefone (61) 2101-0499. Iremos buscá-la na sua
residência ou trabalho. Se preferir, você também pode entregá-la em qualquer uma de nossas unidades ou até mesmo enviar
para o e-mail: telemarketing@apaedf.org.br
Antes de colaborar, procure conhecer as nossas Unidades de atendimento ou visite o nosso site. Temos certeza que você irá
compreender a importância desse trabalho e da sua generosa colaboração.

Muito obrigada por acreditar na APAE-DF!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Autorização de Débito Automático em Conta Corrente
1.1 AGÊNCIA

FAVOR PREENCHER COM LETRA DE FORMA LÉGIVEL
1 – DADOS DO AUTORIZADOR (CORRENTISTA BRB)
1.2 CONTA CORRENTE
1.3 CPF
1.4 TELEFONE (DDD+TEL)

1.5 NOME COMPLETO

2.1 ORDEM DÉBITO

2 – DADOS DO CONVÊNIO (EMPRESA CREDORA)
2.3 CÓD. CONVÊNIO

2.2 EMPRESA

APAE - DF

374689
3 – VALORES A SEREM DEBITADOS

ATENÇÃO! Fica autorizado apenas o débito do valor expresso no campo 3.1 para demais

3.1 VALOR DO DÉBITO

R$

valores é necessário assinar outro documento
4 – CONDIÇÕES DO DÉBITO

4.1 Autorizo o BRB – Banco de Brasília a debitar em minha conta corrente valores correspondentes à quitação de compromissos
assumidos junto à empresa credora.
4.2 Comprometo-me a manter saldo suficiente para o referido débito (até às 21 horas) na data de vencimento, ficando o BRB isento de
qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação do compromisso por insuficiência de saldo.
4.3 Em caso de dúvidas ou reclamação sobre datas de vencimento e/ou valores, devo solicitar esclarecimentos diretamente à empresa
credora.
4.4 Estou ciente de que o BRB se reserva o direito de, a qualquer tempo, cancelar a presente prestação de serviço, mediante comunicação
por escrito à empresa credora.
4.5 No caso de não processamento do débito por insuficiência de saldo, poderão ser efetuados até 05 (cinco) reprocessamentos, nas
datas imediatamente posteriores ao primeiro, conforme solicitação do convênio/empresa ao BRB.
4.6 Estou ciente de que o BRB não se compromete a vincular meus débitos à data de pagamento do GDF, sendo a data de agendamento
de exclusiva responsabilidade da empresa credora.
4.7 As contestações de débito deverão ser verificadas diretamente com a empresa credora.
4.8 O BRB não se responsabiliza por possíveis atrasos no envio de arquivos pela empresa credora.
5 – CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ACIMA
5.3 ASSINATURA (IGUAL AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO)

5.1 LOCAL

5.2 DATA

________________

_____________________

___________________________________________

