FAÇA SUA
COLABORAÇÃO
E CONCORRA
A PRÊMIOS!

1º PRÊ MIO
01 FIAT MOBI

* imagens meramente ilustrativas

Easy 1.0 Flex 0 KM

VALOR R$ 100,00

1º PRÊ MIO
01 FIAT MOBI

Easy 1.0 Flex 0 KM

2º PRÊMIO

GRANDES
CHANCES DE SER
CONTEMPLADO
Duas chances por
contribuição!

01 NOTEBOOK i5
8gb Windows 10

3º PRÊMIO

01 SMART TV
4K 50”

4º PRÊMIO

01 SMARTPHONE
128gb

5º PRÊMIO

01 ROBÔ ASPIRADOR
limpador

“A cooperação é a convicção plena de que ninguém
pode chegar à meta se não chegarem todos.”
- Virginia Burden

As 4 Entidades Assistenciais da comunidade
nipo-brasileira em São Paulo (Enkyo, Ikoi-no-Sono,
Kibô-no-Iê e Kodomo no Sono) contam com o seu apoio
para a continuidade de seus trabalhos sociais.
Nesta ação em especial, por meio de um comum
e benemérito amigo - que opta por permanecer
anônimo - as mesmas foram presenteadas com
a doação de um veículo 0 KM, bem como
por outros prêmios igualmente doados
por apoiadores e empresas.
E é com um sentimento enorme de gratidão que
convidamos você a se inspirar neste gesto solidário
e COOPERAR adquirindo e colaborando conosco.
A sua contribuição será importantíssima para
o cuidado de 501 pessoas atendidas pelas 4 entidades,
em nome das quais agradecemos imensamente.
MUITO OBRIGADO !

COLABORE, FAÇA SUA DOAÇÃO
E ADQUIRA SEU NÚMERO DA SORTE
OU UM TALÃO!

Valor da colaboração: R$100,00

Sorteio pela Loteria Federal do dia 18/12/2021
- Cada contribuição dá o direito a dois números;
- Consulte o regulamento completo em nosso site.
Toda a renda será destinada à manutenção das atividades
das entidades beneficiadas.
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Doe via transferência, depósito bancário ou Pix
para uma das seguintes contas:

BRADESCO S/A
Agência 0131
Conta Corrente 129.101-7

SANTANDER
Agência 4551
Conta Corrente: 13000231-1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 2903
Conta Corrente. 181-2 (Op. 03)

BANCO DO BRASIL
Agência 1196-7
Conta Corrente: 30262-7

DOE COM:

Digite nosso CNPJ: 60.927.530/0001-01

Razão Social: Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono - CNPJ 60.927.530/0001-01
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Envie o comprovante da operação por e-mail ou whatsapp:
KODOMO@KODOMONOSONO.ORG.BR
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(11) 97458-5933

Receba, guarde seu número ou talão e acompanhe o sorteio
da Loteria Federal do dia 18/12/2021.
Caso não haja extração nessa data, será prorrogado para o próximo sorteio.
Caso o número sorteado não seja válido, o prêmio será entregue ao portador
do número imediatamente superior, ou, na falta deste, ao imediatamente
inferior e assim sucessivamente. A numeração dos prêmios seguirão a mesma
ordem do sorteio da Loteria Federal, excluindo-se o dígito da dezena de milhar.
Se preferir, adquira o seu bilhete impresso ou talão
direto em nosso escritório ou com nossos colaboradores
e diretores. Mais informações: (11) 3208-3949

ASSOCIAÇÃO PRÓ-EXCEPCIONAIS

KODOMO NO SONO
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