DOAÇÕES

Queridos amigos, trabalhadores e colaboradores, nosso objetivo nesse ano é atendermos
16.000 famílias carentes. Para isso, precisamos de sua ajuda. Com a sua doação
conseguiremos atingir a nossa meta.

Iniciamos o cadastramento das famílias para recebimento das cestas básicas de natal 2013
nos locais de atuação do IECIM.
Colabore para que essas famílias tenham uma refeição digna no natal.
Faça sua contribuição doando alimentos não-perecíveis ou em espécie na conta:
BRADESCO (237)
AGÊNCIA: 2199-7
CONTA POUPANÇA: 21320-9
CNPJ: 003.260.188/0001-03

Agradecemos,
IECIM
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DOAÇÕES PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO IECIM:
Em dinheiro para:

1) Complemento para o transporte ida/volta do trajeto residência/IECIM;

2) Aquisição dos alimentos para oferecimento de lanche às gestantes durante a realização das
reuniões assistenciais.

Enxovais para bebês:

Completos ou peças, novos ou semi-novos.

*01 cobertor, *10 fraldas de pano, *01 toalha para banho, *01 calça plástica, *03 pagãos, *03
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mijões, *01 manta, *02 macacões de malha, *01 casaco de lã, *01 touca, *03 pares de
sapatinhos, *01 sabonete.

Em alimento: *Macarrão, *óleo, *sardinha em lata, *feijão, *arroz, *açúcar, *leite em pó e
*outros alimentos não perecíveis.

Informações com Héllen Gigliotti, coordenadora da assistência às gestantes IECIM Butantã,
Neide Pedreti, coordenadora da assistência às gestantes IECIM Peruíbe e Ermantini
Dianovsky, coordenadora da assistência às gestantes IECIM Santana de Parnaíba.

DOAÇÕES PARA O BAZAR:
Aceitamos doações como: *roupas, *acessórios, *livros e *brinquedos (em bom estado) são
alguns dos itens que o IECIM aceita.
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DOAÇÃO DE SOPA:

O IECIM faz doação de sopa nos núcleos de Peruíbe e Santana do Parnaíba.

Peruíbe - sexta, às 12h.

Santana do Parnaíba - Sábado, às 12h.

AJUDE-NOS A CONSTRUIR A NOSSA CASA!

O IECIM está crescendo e para ampliar suas atividades adquiriu um imóvel. Com isso, há
parcelas fixas mensais a serem pagas de um valor elevado.

Se desejar e puder contribuir, adquira um carnê para efetuar contribuições regulares, com o
valor mínimo de R$ 30,00.

Obs.: Lembramos que há um custo do carnê, por isso só se comprometa se puder se
responsabilizar pelos pagamentos e que não haja prejuízo para o IECIM.
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Você também pode doar por depósito bancário:

BRADESCO (237)

AGÊNCIA: 2199-7

CONTA POUPANÇA: 21320-9

Palestras IECIM - Tema: Doações
{youtube}GZJFI3r0XOk|570|420|0{/youtube}

O vídeo foi feito agora, mas está em preto e branco porque já faz muitos anos que o IECIM
distribui cestas para famílias carentes no Natal. Mais antiga ainda são as mensagens de Jesus
e São Francisco de Assis, que tentamos propagar e manter vivas com esse gesto: "Dai de
comer a quem tem fome" e "Aquilo que fizeres a um dos Meus, é a Mim que o fazes".
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