Como Doar Utilizando o Website ou Conta Bancária
Via website:
No website, atualmente, pode-se doar por dois métodos, doação única,
isto é, onde a pessoa escolhe ou digita o valor da doação e, ao informar o cartão
de crédito, o valor será debitado uma única vez, ou doação recorrente, isto é,
quando o doador escolhe ou digita o valor da doação e, ao informar seus dados
pessoais e cartão de crédito, este valor será cobrado todos os meses, até desejar
cancelar o serviço.
Doação Única:

A imagem acima é vista quando se acessa a página inicial da Casa de
Nazaré, por meio do Link “Doação única”.
Veja na sequência a página exibida quando se clica no link acima:

Acima, podemos ver que há duas grandes áreas de doação. Na primeira
área, em destaque de amarelo, são valores pré-definidos, R$39, R$77 ou
R$160,00 reais.
Na segunda área, o doador pode digitar qualquer valor, acima de
R$3,00.
O botão grande em azul avança para a próxima tela, portanto, após
definir o valor a doar, deve-se clicar neste botão.
Na figura abaixo, será solicitado os dados pessoais como nome e
sobrenome, bem como o e-mail da pessoa que irá realizar a doação.
Confira a imagem abaixo:

Caso não tenha e-mail, não há problema, pode solicitar o e-mail de um
parente como primo, sobrinho, tio, filho, vizinho, amigo, não importa, ele é
solicitado apenas para receber o recibo de doação.
Na figura abaixo, será mostrado a última tela a qual mostra os campos
do cartão de crédito a ser digitado.
O sistema de doação online aceita qualquer cartão VISA ou Mastercard.
Confira a imagem a seguir:

Instantes após clicar em doar, o qual irá mostrar o valor digitado nas
telas anteriores (R$100,00 acima é só ilustrativo) você receberá um e-mail de
confirmação. Mas não precisa fazer mais nada, sua doação terá sido realizada
com sucesso!
Haverá o nome Casa de Nazaré na sua fatura próxima fatura de cartão
de crédito.
Os valores são convertidos para os fins institucionais da organização.
Doação Mensal:
O processo é exatamente igual, no entanto, os débitos serão realizados
automaticamente do seu cartão de crédito.
O link aparece assim que posicionar o cursor do mouse sobre o link
doação única. Se acessar por meio de um celular, haverá a opção doação mensal
como na imagem a seguir:

Imagem capturada da tela de um celular Samsung Galaxy S7.
Doações via Banco:
BANCO SICOOB
AGÊNCIA 4340
CONTA CORRENTE 1910-0
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE NAZARÉ

Ou ainda:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3512-2
CONTA CORRENTE 27974-9
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE NAZARÉ
A Equipe Casa de Nazaré agradece imensamente qualquer contribuição.

Há quem dê generosamente,
e vê aumentar suas riquezas;
outros retêm o que deveriam dar,
e caem na pobreza. O generoso prosperará;
quem dá alívio aos outros,
alívio receberá.
Provérbios 11:24-25

