
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Soroptimistas Sonhadoras
Apoiando nossos programas de Sonho

 q  SIM! Estou pronta para me tornar uma Soroptimista Sonhadora!

NOME          No. ASSOCIADA (se houver)

TELEFONE E-MAIL

ENDEREÇO

CIDADE     UF CEP

PAÍS 

ESCOLHA O VALOR DA DOAÇÃO MENSAL (US$): 

q $25       q $50      q $75      q $100       q OUTRO US$__________

UTILIZE MINHA DOAÇÃO PARA:

q Apoio irrestrito q Sonhe, Realize: apoio profissional para meninas ®

q Viva seu sonho: prêmios de educação e treinamento para mulheres®

SELECIONE UMA OPÇÃO DE DOAÇÃO:

q  Débito automático mensal da doação na minha conta corrente. Meus dados bancários seguem anexos.
Entendo que doações futuras serão debitadas automaticamente da minha conta.

q  Cartão de crédito. Favor debitar o valor da doação mensalmente em meu cartão de crédito. Entendo
que as doações futuras serão debitadas automaticamente no meu cartão de crédito.

 _____VISA  _____MASTERCARD  _____AMERICAN EXPRESS

NÚMERO DO CARTÃO           VENCIMENTO 

NOME DO TITULAR DO CARTÃO (letra de forma)

ASSINATURA (necessária para cartão de crédito e doações em cheque)

DATA

As Soroptimistas Sonhadoras 
são uma incrível comunidade 
de pessoas generosas, 
entusiasmadas e dedicadas 
como VOCÊ. Ninguém 
consegue parar essas 
mulheres que geram 
mudanças positivas e 
duradouras nas vidas de 
mulheres e meninas em 
todo o mundo –e achamos

que você se encaixa 

perfeitamente!

A sua contribuição 
mensal será processada 
automaticamente, permitindo 
que você conquiste 
reconhecimento na 
Sociedade Laurel enquanto 
ajuda milhares de mulheres e 
meninas com as ferramentas 
de que precisam para vencer!

Nossa visão é de um futuro 

melhor, no qual todas as 

mulheres e meninas possam 

atingir todo o seu potencial 

e viver seus sonhos. 

Juntas temos o poder de 

transformar esse sonho em 

realidade!

q  A doadora deseja
permanecer anônima

CORREIOS: Soroptimist International of the Americas, Inc. ® 1709 Spruce Street, Philadelphia, PA, 19103-6103, USA
-OU- FAX:  215-893-5200

ENVIE ESTE FORMULÁRIO:

®

Investing in Dreams

  CVV

q Campanha Sonhe Grande


