
 

 

FAQ - Perguntas frequentes sobre nossa iniciativa: 

 

1. É preciso enviar o comprovante da transferência feita por PIX? 

Não é necessário nos enviar o comprovante. O crédito do PIX aparece identificado com o 

nome e demais informações sobre o doador.  

 

2. Se a doação for feita por depósito não identificado ou transferência bancária, é 

preciso enviar o comprovante? 

Não precisamos do recibo, mas caso você queira se identificar, envie por e-mail para o 

nosso setor financeiro: cleber@agostinianos.org.br e vilma@sicbh.com.br  

3. O depósito bancário tem que ser identificado?  

Não é necessário identificar o depósito. 

4.  Este tipo de doação pode ser deduzida do Imposto de Renda? 

Não pode ser deduzido. 

5. Como será feita a prestação de contas? 

Na prestação de contas serão divulgados a quantidade de alimentos (cestas básicas) 

arrecadadas e para onde serão destinadas. Estas informações serão amplamente 

divulgada -Site da Província Agostiniana Nossa Senhora do Brasil 

(www.agostinianos.org.br ) e em todas as redes sociais em que a Campanha foi 

divulgada.  

 

6. O dinheiro arrecadado será integralmente revertido em alimentos? 

Sim. Todo valor arrecadado será revertido em cestas básicas. Este é o objetivo desta 

fase da Campanha. 

7. Qual o critério utilizado para destinar as doações? 

As doações serão entregues para famílias cadastradas, atendidas nas obras sociais 

agostinianas; famílias atendidas por obras sociais parceiras das nossas Unidades, em 

http://www.agostinianos.org.br/


situação de insegurança alimentar e que estão no entorno e nos locais onde atuamos.  

 

 

8. Esta ação está relacionada somente às escolas agostinianas? 

Esta Campanha é institucional e envolve toda Província Agostiniana Nossa Senhora da 

Consolação do Brasil (paróquias, colégios, obras sociais e instituições parceiras)  

 

9. Após o dia 24 de abril, ainda será possível fazer doação? 

Sim, nossa campanha é permanente e todos podem contribuir a qualquer momento, pois 

atendemos as famílias em vulnerabilidade social durante o ano inteiro, não só com 

alimentos, mas também com ações de combate à pobreza.  

 

10. Ficou alguma dúvida? 

Entre em contato conosco pelo e-mail comunicacao@agostinianos.org.br e solicite mais 

informações. 
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