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Charidy Lar da Esperança: Doações Quadruplicadas no Combate à Fome

Date: terça, 12 de dezembro de 2017 17:00 - quinta, 14 de dezembro de 2017 17:00
Ajude o Lar da Esperança a continuar ajudando a combater a fome da Comunidade no Rio de Janeiro.
O LAR DA ESPERANÇA tem como compromisso nunca deixar um membro de nossa comunidade com fome. A
instituição atende mais de 1.200 pessoas carentes por ano: seja servindo diariamente refeições em seu refeitório, seja
entregando dezenas de refeições a domicílio para pessoas doentes ou que não possam se locomover, seja distribuindo

cestas básicas de comida e de produtos de limpeza e realizando atendimento médico, odontológico e psicológico.
Com sua ajuda, nós poderemos continuar a levar alimentação e esperança para os necessitados de nossa comunidade.
Nosso desafio: nós temos mais 24 horas para arrecadar R$ 1.600.000,00.
Cada real doado é QUADRUPLICADO, o que significa que a cada R$1,00 que você doa, o LAR DA ESPERANÇA
receberá R$4,00.
Lembre-se: esta campanha é TUDO ou NADA – nós temos que arrecadar a quantia total em 24 HORAS ou todas as
doações serão devolvidas.

Confira as informação a seguir para doar na Campanha Lar da Esperança 2018:
CAMPANHA LAR DA ESPERANÇA 2018
Clique aqui para doar!

Formas de doação:
Cartão de crédito parcelado em até 12x, pelo Portal de Doações no link https://www.charidy.com/lardaesperanca18

Cartão de crédito nos telefones (21) 3543-3768 / 3543-3751 / 3543-3782.

Depósito bancário
Banco: Bradesco (237)
Agência: 0551
Conta Corrente: 48.158-0
Favorecido: Lar da Esperança
CNPJ 40.188.450/0001-74

Envie comprovante via WhatsApp (21) 98945-1755 para quadruplicar sua doação.
Cheque ou dinheiro
- Copacabana - CIB (em frente à loja Kosher Place).
- Leblon - Beit Lubavitch

Retiramos seu donativo - entre em contato pelo WhatsApp (21) 98807-0770 que iremos até você retirar seu donativo.
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Mundial
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