
PARÓQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS 
Londrina, 12 de fevereiro de 2021

Querido Dizimista!

O ano de 2020 foi atípico, repleto de desafi os; e com a graça de Deus conseguimos superá-los. Sem dúvida que, 
com a ajuda d’Ele, nossa fé foi fortalecida neste período. Em 2021, continuaremos fi rmes na luta, confi antes na 
providência de Deus e na proteção de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos.

Nosso coração está pleno de gratidão e dele transborda a alegria de podermos continuar servindo a Deus: sua 
doação, sua oferta e seu dízimo garantiram a continuidade das obras espirituais e sociais desenvolvidas pela 
Paróquia. Nosso MUITO OBRIGADO!

Nesta oportunidade, gostaríamos de informar sobre nossas formas para a devolução do dízimo. 
Pois, além do nosso carnê, temos:

 A maquininha de cartão, disponível na secretaria e nos plantões do dízimo nos finais de semana;

 A chave PIX: 75.228.825/0066-02;

 O depósito em conta, 
Mitra Arquidiocesana de Londrina
Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos
CNPJ: 75.228.825/0066-02
Conta corrente: 44.869-9
Agência: 4355
Banco: 756 SICOOB

 E ainda, o QR Code, que está disponível no “Calendário 2021”; e, para aqueles que ainda não o retiraram, 
este calendário está disponível na Secretaria da Paróquia, ou no balcão do dízimo, realizado nos plantões 
do fi m de semana.

Muitas coisas mudaram! Será que seus dados também? 
Mandamos esta carta para que você possa preencher as informações 

solicitadas abaixo, a fi m de atualizar seu cadastro.

Número do dizimista: ________________________________________________________________________

Nome do dizimista: __________________________________________________________________________

Estado civil: _________________________________________________________________________________

Nome do cônjuge: ___________________________________________________________________________

Data de aniversário:   Ele: ____ /____ /____    Ela: ____ /____ /____    Casamento: ____ /____ /____

Nº fi lhos: __________________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________

Cep: _______________________________________________________________________________________

Telefone: ___________________________________________________________________________________



Além disso, mais uma mudança! Uma Lei Federal de 2018, sancionada pelo, então presidente, Michel 
Temer, estabelece regras sobre a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados 
pessoais. É a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa proteger os dados de clientes; em nosso caso, 
os dados dos nossos dizimistas. Com ela você terá a certeza de que outros (a igreja) não utilizarão 
seus dados de maneira indevida.

Para que nossa situação seja regularizada, de acordo com esta Lei, é necessário que cada dizimista 
preencha o formulário apresentado a seguir, e entregue na Secretaria da Paróquia, ou no balcão do 
dízimo durante os plantões das missas do fim de semana.

Se houver alguma dúvida, entre em contato conosco. 
Deus os abençoe!

 

Padre Bruno Áthila, SAC                                 Andressa e Moacyr Costa 
        PÁROCO                                                  Coordenador Dízimo

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE DADOS 

Eu,___________________________________________________________________, residente e domiciliado 
à Rua ou Av. _____________________________________________________________________, n.º ______ 
na cidade de _____________________, AUTORIZO o uso dos seguintes dados (data de nascimento 
e data de casamento) por meio eletrônico ou físico, gratuitamente, sob minha responsabilidade, 
em jornais e internet para ser utilizado pela MITRA ARQUIDIOCESANA e a PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA RAINHA DOS APÓSTOLOS, ambas da Comarca de Londrina – PR. 

A presente autorização é pautada na Lei 13.709/2018 ou, Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, e concedida de forma gratuita, abrangendo o uso de dados pessoais em todas as 
suas modalidades, por meio eletrônico ou físico e, em destaque das seguintes formas: 1-) 
Home page; 2-) Internet; 3-) Aplicativos; 4-) Cartazes; 5-) Jornal; 6-) Divulgação em geral, 
em todo território nacional e internacional.

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima sem que nada haja 
a ser reclamado a título de direitos conexos aos dados ou qualquer outra informação.

Londrina, _______ de __________________ de 2021.

__________________________________________

Assinatura do declarante


