CONHEÇA OS PROJETOS SOCIAIS DA ABRA:

ABRA DIREITOS

Carta
Resposta
9912295895/DR/BSB
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO
BRASIL EM PROL DA ÉTICA

OSCIP: MJ nº 08071.000126/2008-18

O Projeto ABRA Direitos presta consultoria jurídica extrajudicial às pessoas mais
carentes. Este projeto funciona no site da ONG, e pode ser acessado a qualquer
momento.
Criado em 03/03/2007. Registrado sob Nº 4307 (em 20/12/2007, NJ 246599 no Cartório do
2º Ofício de Notas de Sobradinho - DF).

CINE CIDADÃO
O Curso Cine Cidadão é um projeto que concretiza a aspiração de expandir o
conhecimento, interdisciplinarmente, com o estudante da educação básica, com a
finalidade de despertar os valores universais e éticos.
Criado em 03/03/2007. Registrado sob Nº 4307 (em 20/12/2007, NJ 246599 no Cartório do
2º Ofício de Notas de Sobradinho - DF).

Trata-se de um meio cultural e lúdico apto a promover a “verdadeira educação”.
Com a implantação do Clube Virtual de Leitura da ABRA prestigia-se, sobretudo, a i
nteração entre os filiados.
Criado em 26/06/2011.

ADOTE UM POLITICO

PARTICIPE DE UM DOS MAIORES
MOVIMENTOS DE CONDUTA
ÉTICA DO BRASIL

O Projeto Adote um Político é voltado à promoção da conduta ética dos
parlamentares e dos gestores públicos. Ele permite que os agentes políticos sejam
monitorados e acompanhados pelos estudantes, desperta o exercício da cidadania
ativa da pessoa em formação e, ao mesmo tempo, incentiva a conduta ética dos
agentes políticos.

CARTA-RESPOSTA

Criado em 03/03/2007. Registrado sob Nº 4307 (em 20/12/2007, NJ 246599 no Cartório do
2º Ofício de Notas de Sobradinho - DF).

Não é necessário selar
CARTÃO SOCIAL DE DESCONTOS
O Projeto Cartão Social de Descontos volta-se às necessidades mais básicas do
filiado da ABRA, impulsiona-se junto a parceiros com o objetivo de amenizar alguns
custos do filiado com a obtenção de serviços e produtos.
Criado em 03/03/2007. Registrado sob Nº 4307 (em 20/12/2007, NJ 246599 no Cartório do
2º Ofício de Notas de Sobradinho - DF).

Informações complementares no sítio: www.abra-br.org
Apoie os nossos projetos por meio do Banco do Brasil
AG. 1419-2 C/C 430033-5 CNPJ: 09.350.354/0001-30

Para fins de transparência, você deve informar a sua contribuição neste email abra@abra-br.org

Sede: Rua 25 Sul, Lote 11, apto. 803, Águas Claras, Brasília – DF
CEP: 71927-180 - OSCIP: MJ nº 08071.000126/2008-18
CNPJ: 09.350.354/0001-30 - Tel: (61) 3202.9212 – 9157.6942 – 9234.9033
email: abra@abra-br.org

AC ÁGUAS CLARAS SHOPPING
CEP: 71936-970

www.abra-br.org

Dobrar aqui

CLUBE DA LEITURA VIRTUAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E/OU FILIAÇÃO

Brasília,
2012
Prezado Leitor,

PREENCHER EM LETRA DE FORMA

A Associação Amigos do Brasil – ABRA em prol da ética, instituída em 2007, é uma ONG que
se propõe a promover a formação da pessoa (relacionada à verdadeira educação), a criar
oportunidades de exercício de cidadania ativa (promoção e manutenção de direitos) e a
promover a moralidade pública dos parlamentares e gestores públicos do Brasil. Para
concretizar essas propostas de atuação junto à pessoa, à sociedade e ao Estado, a ABRA tem
planejado, elaborado e executado projetos sociais voltados, sobretudo, às crianças e aos
adolescentes.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Colar aqui

A ABRA, desde sua criação, tem atuado junto à comunidade com recursos próprios. Todavia,
esses recursos não são suficientes para que ela possa implantar todos os projetos. Por essa
razão, é vital que a ABRA tenha autonomia humana/financeira em relação ao poder público.
Para isso, ela precisa do seu apoio, pois, somente assim é que ela poderá, como vem com
muito esforço fazendo, atuar livre e legalmente em prol da ética, apontar e enfrentar a má
distribuição de renda, reduzir a corrupção no Brasil e promover a reflexão ética acerca dos
fatos.

A ABRA, certa de sua sensibilidade e vontade de participar de algo tão importante para o
nosso país, solicita a V.Sa. que se digne a analisar a possibilidade de colaborar com parte
desses recursos, por meio de uma doação mensal.
A ABRA reitera seus protestos de estima e consideração.
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A verdade é que a ABRA quer ajudar as pessoas de um modo diferente, agora muito
conhecido por você. Ela quer que não nos humilhemos pelos nossos recursos; ela quer que
saibamos que merecemos ser tratados com dignidade nas unidades públicas de saúde e de
educação do nosso país; ela quer que não acreditemos nas mentiras dos gestores públicos
mal-intencionados; e ela quer que identifiquemos o manipulador não pelo que ele fala, mas
pelo que ele é e pelo que ele faz.
Esse é um compromisso do qual a ABRA não abre mão. Agora, para ter êxito nesta jornada, ela
precisa da sua participação nos movimentos populares verdadeiros, da sua filiação e, para
dar efetividade a tudo que foi dito, também precisa muito da sua colaboração. Essa
necessidade, que a ABRA busca suprir, com você, é para proporcionar uma sustentabilidade
institucional que a permita dar continuidade a essa missão.

CONTRIBUINTE Nº ________________

DÉBITO EM CONTA

SSP

-

CEL

TEL RESID.

TEL COMERCIAL

EMAIL

FORMA DE CONTRIBUIÇÃO: (

) desconto em conta corrente (

)outro:___________________________________

Autorizo a debitar em minha conta corrente/poupança nº: _________________, Agência nº: _____________________,
Banco _________________________, no dia ___________ de cada mês, em favor da Associação dos Amigos do Brasil
em Prol da Ética – ABRA, CNPJ Nº: 09.350.354/0001-30, por período indeterminado, o valor de:
(

)R$15,00; (

)R$30,00; (

)R$50,00; (

)R$100,00; (

) Outro valor: R$___________________ (____________

__________________________________________________________) a título de DOAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO.

Atenciosamente,

- Concordo com a divulgação desta parceria no site oficial da ABRA

(

)sim (

)não

- Por meio deste instrumento desejo, também, ASSOCIAR-ME à ABRA (

)sim (

)não

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BRASIL – ABRA em prol da ética
Para saber mais da ABRA e dos seus projetos, visite o nosso site www.abra-br.org

A PARTIR DA SUA INSCRIÇÃO/CONTRIBUIÇÃO VOCÊ
RECEBERÁ UM CARTÃO DE FILIADO EM ATÉ 30 DIAS

INSCRIÇÃO:____________________________

Para fins de transparência, você deve informar a sua contribuição neste email abra@abra-br
.org
1)Preencha a ficha da folha seguinte. 2) Você pode devolvê-la da seguinte forma:
I) Colocando a ficha num envelope e endereçando à Associação Amigos do Brasil no
endereço que se encontra no verso; ou II) transformando este folder num envelope
(fazendo a sua dobra e colando-o) e em seguida entregando-o em qualquer agência
dos Correios. Sua postagem é gratuita nas Agências dos Correios.

Declaro estar ciente e plenamente de acordo com as condições acima descritas, e por ser verdade, firmo a presente
AUTORIZAÇÃO (Doação e/ou Associação) datando e assinando o presente documento.

___________________________________________

_____________, _____ de _______________ de 20_______.
Local e data

Assinatura do Autorizante e/ou Requerente
IMPORTANTE:
- Os direitos do Associado COLABORADOR são limitados à disponibilidade de benefícios existentes e vinculados à
filiação, ou os concedidos a critério da Diretoria da ABRA; b) Os direitos e deveres do Associado Colaborador estão
previstos no Estatuto Social da ABRA, pode ser acessado pelo site www.abra-br.org; c) Fica estabelecido entre as
partes que a contribuição associativa MENSAL será a mesma assinalada acima para o doador não associado.
- O não pagamento da contribuição associativa não implica na suspensão do associado.
- O doador e/ou associado poderá cancelar sua doação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a qualquer
momento, pelo e-mail: abra@abra-br.org – informando sua intenção de cancelamento e seu nome completo.
- A ABRA possui quatro categorias diferentes de associados, com direitos e obrigações distintas, conforme definido
no artigo 6º de seu Estatuto. O Estatuto da ABRA está registrado no 2º Registro Civil de Pessoa Jurídica de
Sobradinho-DF, podendo ser consultado por qualquer pessoa também neste link:
http://www.abra-br.org/lang/pt-br/a-abra/estatuto/2/

