
Associação DX do Brasil 
__________________________________________________________________________________  

 

         Santa Rita, PB, 01-09-2015 

 
 
Prezados Amigos: 
  
 
Convidamos todos vocês para nos ajudar num novo projeto que é de adquirirmos 
uma nova impressora para o nosso clube. Como sabem, nós mesmos é que 
imprimimos todo o nosso material que enviamos para os seus endereços postais e 
não dependemos de gráficas ou particulares.  
 
Atualmente contamos com uma impressora da marca HP Deskjet que com um 
cartucho de R$ 50,00 tem rendimento de apenas 360 páginas impressas. Queremos 
adquirir uma impressora EPSON Tanque de Tinta que com uma garrafa de tinta que 
custa os mesmos R$ 50,00 tem um rendimento para incríveis 4 mil páginas impressas. 
Com esta economia, conseguiremos reduzir o valor de nossa anuidade para  
R$ 30,00 por tempo indefinido. 
 
O valor desta nova impressora que desejamos adquirir é de R$ 800,00 a vista. 
Conseguiremos comprar a mesma, se pelo menos 80 associados nos ajudar com 
pelo menos R$ 10,00. Como forma de retribuição e agradecimento, iremos enviar 
uma caneta de uma emissora internacional para cada R$ 10,00 que for doado 
(temos canetas da RFI, Deutsche Welle, Rádio Canadá, RDP Internacional, Rádio 
Japão e HCJB Global). Basta nos enviar o comprovante do valor doado para 
receber sua(s) caneta(s). Esperamos fazer esta aquisição até o dia 31/12/2015.  
 
Você pode enviar sua doação por quaisquer meios abaixo: 
  
1) Banco do Brasil ou Banco Postal dos Correios, Agência 1268-8 – Conta 
Corrente: 9296-7 – Favorecido: Jailton Coutinho do Amaral. 

2) Bradesco, Agência 2010-9 – Conta Corrente: 3759-1 – Favorecido: Jailton 
Coutinho do Amaral. 

3) Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas, Agência 1914 – Operação 013 – 
Conta Poupança: 56125-1 – Favorecido: Jailton Coutinho do Amaral. 

4) Pelo site http://www.adxb.com.br/ajuda.htm 

 
Fiquem a vontade para nos contatar caso tenham alguma dúvida. 
  
Confiamos que considerarão a possibilidade de apoiarem este novo projeto da 
ADXB sabendo que só teremos benefícios com esta aquisição. 
  
Seus amigos, 
  
_________________________________________________ 

Associação DX do Brasil (a/c Jailton C. Amaral) 
cartas@adxb.com.br 
WhatsApp: (83) – 8812-1974  


