
 

Olá! Agradecemos sua iniciativa em adquirir uma de nossas camisetas.  

A ABDA é uma Organização sem fins lucrativos que luta pelos direitos das pessoas 
com TDAH e busca incessantemente disseminar informações científicas sobre o 
transtorno. 

Ao adquirir um de nossos produtos, você está ajudando a Associação a manter suas 
atividades e ajudando milhares de pessoas com TDAH em todo o país! 

 

VALORES E DADOS PARA PAGAMENTO 

 

Para adquirir sua camiseta você precisa fazer um depósito ou transferência bancária 
para a conta da ABDA. 

O valor de cada camiseta é R$30,00. O valor do frete é R$16,00 (De 1 a 3 unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após efetuar o pagamento, você deve enviar o comprovante por email para 
abda@tdah.org.br, junto com o formulário abaixo devidamente preenchido. 

ATENÇÃO: A camiseta só estará garantida, após envio do comprovante de depósito 
e os dados para envio. 

 

Obs: O valor do frete foi fornecido pelos Correios (PAC) e é o mesmo para uma, duas ou três 
camisetas. Isto se deve ao fato de que os Correios estabelecem valores por peso. Quantidades 
maiores terão valor de frete diferente. 

  

Dados para depósito: 
 
Associação Brasileira do Déficit de Atenção 
CNPJ: 03.280.163/0001-63 
Banco Itaú 
Agência: 8476 
Conta Corrente 07846-7 
Valor: R$ 30,00 + 16,00 (De 1 a 3 camisetas) 

mailto:abda@tdah.org.br


Qual modelo você deseja? Marque com um ‘X’ 

Informe a quantidade de cada 
tamanho. 

(__) P 
(__) M 
(__) G 
(__) GG 
(__) XGG 

Informe a quantidade de cada 
tamanho. 

(__) P 
(__) M 
(__) G 
(__) GG 
(__) XGG 

 (Por favor, observe a equivalência dos tamanhos, com a metragem indicada) 

P = 40/42 (49cm x 64cm) - M = 42/44 (52cm x 68cm) - G = 46/48 (55cm x 70cm) 
GG = 50/52 (58cm x 74cm) - XGG = 52/54 (62cm x 80cm) 

DADOS PARA ENVIO 
(Preencha o endereço onde você deseja receber  as  camisetas) 

Nome:________________________________________________________ 

Endereço______________________________________________________ 

Cidade:________________________________ Estado:____ CEP:________ 

E-mail:________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________________________ 
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