
 

 
 

O Programa de Doadores Sustentado da Fundação Cultural Latin GRAMMY permite que as pessoas façam 
doações mensais automáticas em apoio a todos os nossos programas. Através de uma única inscrição, suas 
doações deduzidas de impostos (nos Estados Unidos da América) ajudarão a fazer uma diferença significativa 
e terão um impacto positivo em nossos esforços nos próximos anos. Agradecemos por você reconhecer a 
importância de apoiar a música latina e seus criadores através da Fundação Cultural Latin GRAMMY! 

 
 

A DOAÇÃO FREQUENTE É EFICAZ E CONVENIENTE! 
 

ü Suas doações mensais automáticas fornecem à Fundação Cultural Latin GRAMMY, e seus 
programas, suporte e patrocínio ao longo do ano, que nos permitem apoiar a educação 
musical. 

 

ü Suas doações mensais são processadas de forma segura e automática diretamente através 
do seu cartão de crédito. 

 

ü Você mantém o controle total de sua doação e pode aumentar, diminuir ou cancelar suas 
doações periódicas, a qualquer momento, ligando para +1 305 576 0036. 

 

ü Doações automatizadas apoiam um ambiente sustentável utilizando transações sem papel. 
 

Como se inscrever 
 

1. Na página seguinte, será solicitado que você insira o valor que deseja doar a cada mês 
(mínimo de US$ 5), bem como o mês em que deseja começar a doar. 

 
Nota: As contribuições serão debitadas no primeiro dia útil de cada mês. 

Os recibos fiscais serão enviados a cada trimestre. 
 

2. Preencha este documento na sua totalidade e envie-o de volta para: 
 

Latin GRAMMY Cultural Foundation 
3470 NW 82ND Ave., Suite 700 

Miami, FL 33122 
Attn. Annual Giving 

 
Se preferir, você também pode enviar seu formulário por fax: +1 305 576 0037. 

 
Quando recebermos o seu formulário, confirmaremos sua inscrição por e-mail. 

 
Se você deseja designar suas doações periódicas para apoiar um programa específico, ao invés de para 

onde houver mais necessidade, entre em contato com Coralys Julian: coralys.julian@grammy.



 

                           Formulário de Inscrição para Doadores Frequentes 
Sim! Eu quero participar do Programa de Doadores Frequentes da  

Fundação Cultural Latin GRAMMY, e minhas doações irão apoiar onde seja mais necessário.  

Nome   
 

Empresa  
 

Endereço de cobrança   
 

País ________________Estado____________Cidade____________________CEP__________ 
 

Telefone (diurno) Fax E-mail   
 

Nome como deve aparecer nos relatórios do doador   
 

Farei minhas doações periódicas por: 

Você pode aumentar, diminuir ou cancelar suas doações periódicas a qualquer momento. 
Para isso, entre em contato com a Fundação Cultural Latin GRAMMY diretamente pelo 

telefone: +1 305 576 0036 
 

A Fundação Cultural Latin GRAMMY provê uma rede de segurança de assistência crítica para estudantes de música latina e escolas de música 
em necessidade. Seus serviços e recursos cobrem uma ampla gama de necessidades em educação, pesquisa e preservação da música. 
 
As contribuições de caridade são dedutíveis apenas na medida em que excedem o valor dos bens e serviços que você recebeu. Uma vez que 
nenhum produto ou serviço foi recebido por você em troca de seu apoio, 100% da sua doação serão dedutíveis como contribuição de caridade. O 
número 501 (c) (3) da Fundação Cultural Latin GRAMMY é 46-4770436. 

Cartão de Crédito 
Ao selecionar esta opção, eu autorizo a Fundação Cultural Latin GRAMMY a debitar minha doação 
periódica do meu cartão de crédito automaticamente, conforme indicado nos termos descritos abaixo. 

 
Débito*$ a cada mês iniciando no mês de   

Favor debitar do 
Please charge my 

American Express Discover MasterCard Visa 

Número do cartão de crédito: - - Data de validade: /  
 
Nome como escrito no cartão: CEP para cobrança:   

Assinatura de autorização (Obrigatória):   Data:  * 

As contribuições serão debitadas no primeiro dia útil de cada mês. Os recibos fiscais serão enviados a cada trimestre. 

Envie o formulário 
preenchido para: 

Latin GRAMMY Cultural Foundation 
3470 NW 82 Ave. Suite 700 

Miami, FL 33122 

Fax (se preferir):+1 305 576 0037 

Informe-nos se você tem alguma dúvida, 
comentário ou preocupação. Você pode incluí-
los na parte de trás deste formulário ou entrar 
em contato com Coralys Julian pelo telefone 

+1 305 576 0036 | ou 
Coralys.julian@grammy.com 


