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Construir com Histórias

DADOS DA INSTITUIÇÃO
Identiﬁcação da Organização:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MARIA DE LOURDES FARIAS SANTOS
INSTITUTO BEIJA-FLOR
CNPJ: 13.110.653/0001-75

SOBRE O PROJETO
O “Projeto Construir com Histórias”, visa possibilitar que as crianças e
adolescentes assistidos no IBF, construam seu alicerce pessoal,
valorizem o estudo e a escola, aprendam de maneira lúdica, se
relacionem bem com as outras pessoas, rejeitem a violência,
valorizem a cultura de paz e se tornem agentes participativos da
sociedade.
O projeto propõe a complementar e ampliar os conhecimentos das
crianças, nas atividades de reforço os mesmos conteúdos que as
crianças estão vivenciando na sala de aula, trabalhando de forma
lúdica e didática o processo de ensino e aprendizagem, em sistema
de contraturno escolar para oferecer-lhes a possibilidade de estarem
em um lugar acolhedor e que ajude-as a desenvolverem suas
capacidades intelectuais e cognitivas.
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Há duas formas de contribuir com o Projeto Construir com Histórias, o apoio se dá por intermédio
da Doação Espontânea, Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

QUEM PODE APOIAR?
Pessoa Física
Pode destinar até 6% de seu Imposto de
Renda devido (dentro do ano-base) e
3% entre os meses de março e abril.
(Doador)
Pode contribuir com doação a qualquer
momento e com qualquer quantia.
(Doador)

Pessoa Jurídica
Pode destinar até 6% de seu Imposto de
Renda devido (dentro do ano-base) e
3% entre os meses de março e abril.
(Patrocinador/Doador)
Pode contribuir com doação a qualquer
momento e com qualquer quantia.
(Patrocinador/Doador)

COMO APOIAR
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Imposto de Renda
Fundo da Infância e Adolescência (FIA)
1. Patrocinador | Doador – Pessoa Física | Pessoa Jurídica, deve destinar o valor desejado, através da Doação diretamente ao
ECA – Fundo Municipal – Colombo.
2. Efetue a emissão e o pagamento da DARF.
Envie o comprovante para:
conselhoscolombo@gmail.com /contato@institutobeijaﬂor-ibf.org.br / captacao@institutobeijaﬂor-ibf.org.br
Não esqueça de informar o IBF como beneﬁciada.

$

Doação Espontânea
1. É possível doar a qualquer momento e com qualquer quantia, através de depósito bancário ou entrando em contato pelo
e-mail: captacao@institutobeijaﬂor-ibf.org.br
Razão Social: Associação Beneﬁcente Maria de Lourdes Farias Santos
CNPJ: 13.110.653/0001-75
Banco do Brasil – 001 Agência 2456-2 C/C 66.504-5
2. Envie o comprovante da doação para:
contato@institutobeijaﬂor-ibf.org.br / captacao@institutobeijaﬂor-ibf.org.br
Não esqueça de informar que sua doação é para contribuir com a construção do projeto “Construir com Histórias”.

Total do Projeto: R$ 91.400,00
Cotas de Patrocínio
Diamante: incentivo de 80 mil reais ou mais
Rubi: incentivo de 50 mil reais a 70 mil reais
Saﬁra: incentivo de 20 mil reais a 50 mil reais
Esmeralda: incentivo menor que 20 mil reais
1.Envie o comprovante da doação para:
contato@institutobeijaﬂor-ibf.org.br / captacao@institutobeijaﬂor-ibf.org.br
Não esqueça de informar que sua doação é para contribuir com a construção do projeto “Construir com Histórias”.

CONTRAPARTIDA PATROCINADOR
Ativação e divulgação de marca
Inserção da marca de sua empresa em todas as peças de divulgação do Projeto, sejam elas gráﬁcas, digitais , bem como mídias sociais.
Ampliação do impacto social
Ÿ Promover o exercício da Cidadania, dos Direitos Humanos e as Garantias Individuais e Coletivas, especialmente as previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069 de 13.07.1990).
Ÿ Propiciar a melhoria do relacionamento entre família-criança a ﬁm de promover o pleno desenvolvimento destes.
Ÿ Complementar o atendimento das necessidades básicas de nutrição, higiene, lazer e socialização das crianças.

CONTATO
Para mais informações, envie um e-mail para:
contato@institutobeijaﬂor-ibf.org.br
captacao@institutobeijaﬂor-ibf.org.br

Av. João Batista Stocco, 306
Planta Bom Jesus - Garaituba
Colombo I PR - CEP 83407-000

41 3037-3262

contato@ibf-institutobeijaﬂor.org.br

41 99892-0075

captacao@ibf-institutobeijaﬂor.org.br

