Doação através de recurso financeiros
A World Art Show é uma iniciativa de obra social sem
fins lucrativos, de carater apoiador aos artistas visuais
brasileiros. É uma organização que apoia 100% o
artista brasileiro.
Faça sua contribuição por depósito ou transferência
Costa Consulting Co
(Agência responsável pela World Art Show)
Banco C6 S.A
Banco336
Agencia 0001
Conta Corrente 11865603-1
CNPJ 21.859872.0001-80
Faça sua doação via pix - 21.859872.0001-80
Seja um voluntário
Sua ajuda é muito bem-vinda em nosso dia-a-dia, em
nossos eventos e em nossas ações. Entre em contato
conosco através do telefone 11 98132-3544 ou via email worldartshowny@gmail.com para maiores
informações e seja um voluntário !

Doações em materiais
Aceitamos doações e materiais para oficinas e
workshops como telas para pinturas e tintas acrílicas
para distribuição nas camadas de baixa renda para o
incentivo a arte no Brasil.
Contribuindo com nossa organização, você garante a
continuidade do fomento do nosso trabalho ao artista
plástico brasileiro.
FAÇA SUA DOAÇÃO !
Donation through financial resources
The World Art Show is a non-profit
social work initiative that supports
Brazilian visual artists. And an
organization that supports the
Brazilian artist 100%.
Make your contribution by deposit or transfer
Costa Consulting Co
(Agency responsible for the World Art Show)
Bank C6 S.A

Bank 336

Agency 0001
Checking Account 11865603-1
CNPJ 21.859872.0001-80
Make your
80

donation

via pix -21.859872.0001-

Be a volunteer
Your help is very welcome, in our daily lives, in our
events and in our actions. Contact us at 11 98132-3544
or via email worldartshowny@gmail.com for more
information and volunteer!
Donations in materials
We accept donations and materials for workshops and
workshops such as canvases for paintings and acrylic
paints for distribution to low-income groups to
encourage art in Brazil.
Contributing to our organization, you guarantee the
continuity of promoting our work to the Brazilian
plastic artist
MAKE YOUR DONATION!

