SOCIEDADE DE
RADIOLOGIA DE
PERNAMBUCO
Filiada ao
Colégio Brasileiro
de Radiologia
Recife, 07 de agosto de 2018
Prezados Senhores,
Estamos continuamente trabalhando para o crescimento da nossa Sociedade de Radiologia de
Pernambuco. Com este objetivo, planejamos e adquirimos uma nova sede, mais moderna, com
estacionamento e mais segurança localizada no empresarial Rio Mar Trade Center.
Gostaríamos de solicitar a doação da sua empresa e/ou sua doação como pessoa física, o valor
sugerido de R$ 5000,00 (cinco mil reais) para doação categoria “golden”. O valor de R$ 2500,00
(dois mil e quinhentos reais) para doação categoria “silver” e R$ 1000,00 (hum mil reais) para
doação na categoria “bronze”. Este valor será somado aos recursos próprios da SRPE.
A sua doação ajudará a SRPE principalmente na reforma, adequação da sala com o objetivo de
colocarmos a nova sede em funcionamento. Pretendemos fazer a mudança da sede antiga para a
nova sede no Rio Mar Trade Center o mais rápido possível.
Será colocada uma placa na nova sede com os nomes das empresas ou pessoas físicas que fizerem
as doações.
A ideia é de que as outras duas salas, da antiga sede, sejam alugadas para a SRPE ter uma renda
sem se desfazer do patrimônio.
Seguem os dados bancários para transferência / depósito:
SOC DE RADIOLOGIA DE PE
Banco Itaú
Agência: 1247
Conta corrente: 37763-1
CNPJ- 000.638.240/0001-16
Após o depósito, favor comunicar a SRPE no E-mail: contato@srpe.org.br ou ligar no (81) 34235363 e enviar o comprovante de depósito para que seja identificado e seu nome colocado na placa
de agradecimento que ficará afixada na parede da nova sede, na categoria de sua doação junto com
os demais doadores da categoria.
Agradecemos antecipadamente a colaboração,

Maria de Fátima V. Vasco Aragão
Presidente da SRPE
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