
Prestação de contas/ASCON: entrega de cestas básicas
 
Nossa campanha para arrecadação de recursos para doação de cestas básicas foi um
sucesso! Com a sua colaboração, conseguimos doações financeiras que revertemos na
compra de 400 cestas. Cumprindo nosso compromisso de transparência com os
colaboradores e associados, anexamos os comprovantes das compras. Confira o
detalhamento:
 
 1. Cupons fiscais em anexo com detalhamento dos itens;
 
 2. Comprovante de pagamento ao fornecedor, em anexo; 
 
 3. Foto das cestas básicas compradas, em anexo; 
 
4. Não colocamos fotos das famílias recebendo as cestas para evitar constrangimento delas
neste momento de fragilidade financeira e emocional; 
 
5. Três doações, recebemos em produtos, totalizando 403 cestas básicas.
 
As cestas foram entregues de casa em casa, de forma humanizada e segura, entre o
mês de abril e início de maio; tendo como beneficiários, autônomos, prestadores de
serviços diversos, guardadores de carros, ambulantes, garçons e demais profissionais
que vivem da economia da praia e no momento, estão sem renda.
 
Nossa gratidão a todos que colaboraram com nossa ação solidária e contribuíram com a
comunidade. A união e a solidariedade de vocês reforçam a missão e os valores comunitários da
Ascon. Obrigado!
 
ASCON - Associação dos Moradores e Condomínios de Guarajuba

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CESTAS BÁSICAS



Comprovante de Transferência Identificada
Numérico - DP06

Data da operação: 02/04/2020

Nº Controle:  022.992.169.317.578.824 | Documento: 7013651

Conta de débito: Agência: 3651 | Conta:20240-1 | Tipo: Conta Corrente

Empresa: ASCON ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DE GUARAJUBA | CNPJ: 010.796.744/0001-18

Identificação do

depositante: 10796744000118

Conta de crédito: Agência: 3203 | Conta 14386-3 | Tipo: Conta Corrente

Favorecido: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Valor: R$ 15.960,00

Data de débito: 02/04/2020

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Autenticação
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