São Paulo, 09 de março de 2014.

AVISO AOS IRMÃOS SOBRE O DÉBITO EM CONTA-CORRENTE.
Para formalizar o débito em conta-corrente, há necessidade de ir ao seu banco;
preencher e assinar um formulário para que essa operação ocorra todo mês.
Para tanto, favor procurar a pessoa responsável por esse tipo de serviço na sua
agência. Trata-se de um débito mensal comum, a exemplo do que acontece com
nossas contas de água, luz, telefone, etc.
Pedimos aos irmãos que ainda não tomaram essa providência, que o façam o
mais breve possível – pois provavelmente o débito não está acontecendo,
mesmo que o formulário de débito em conta tenha sido preenchido e entregue
no ano passado. É um serviço plenamente possível, pois outros irmãos têm
conseguido.
Tentamos de todas as maneiras intervir junto aos bancos para evitar esse
trabalho aos Irmãos, usando as autorizações que nos deram, porém não foi
possível.
Fomos informados pela Gerência do Bradesco, que o débito em conta, poderá
ser feito também através de solicitação do Cliente, do cadastramento de
transferência programada onde todos os meses será debitado em conta
corrente o valor escolhido na data que ele definir.
Com relação à Caixa Econômica Federal, há necessidade de informar o número
do convênio que temos, que é 500.692. Para aqueles irmãos que quiserem fazer
através da agência da Vila Prudente, falar com Elcio, que irá agendar esse tipo
de serviço por grupo de pessoas. Temos folhas de débito com esse número, que
poderão ser retiradas com a Eladir e depois poderão ser reproduzidas.
Infelizmente, ainda não conseguimos abrir conta junto ao Banco Itaú.
Qualquer dúvida sobre este aviso, procurar Elcio pelos telefones 2198-3757 ou
9-7641-4430.
Estimados Irmãos, precisamos que vocês – por caridade – tenham este trabalho
inicial, para que possamos manter o Seminário Redemptoris Mater de São
Paulo.
Nossa meta é conseguir, com a generosidade dos irmãos (sejam das
comunidades ou não) o número de quatrocentos débitos em conta-corrente no
valor de R$100/mês cada um, para pagarmos as despesas mensais do
Seminário. Se isoladamente um Irmão não puder contribuir com este valor,
pode se juntar com outros Irmãos.
Acreditamos que se conseguirmos de cinco a dez débitos em conta-corrente no
valor de R$100 cada um por comunidade, atingiremos nosso objetivo.

Que Deus lhes abençoe!

