
P R O J E T O

C o r p o e M e n t e S a u d á v e l



Eu no Mundo

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Identificação da Organização:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MARIA DE LOURDES FARIA SANTOS

INSTITUTO BEIJA-FLOR

CNPJ: 13.110.653/0001-75

O projeto “Eu no Mundo” visa promover o desenvolvimento 

da expressão corporal e do autoconhecimento, através de 

diversas práticas.

Sendo o corpo, instrumento de vida e comunicação, sua 

função é relacionar-se e expressar-se com o mundo a sua volta 

e nesse sentido o objetivo presente do projeto e empatia, 

além disso possibilita que estes se reconheçam e se 

descubram como ator principal de suas vidas.

NOME PROJETO 

SOBRE O PROJETO 

FORMAS DE APOIAR      CONTRAPARTIDA      CONTATO



FORMAS DE APOIAR

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).

Pode contribuir com doação a qualquer 

momento e com qualquer quantia. 

(Doador)

3% entre os meses de março e abril. 

(Doador)

Pessoa Física 

Pode destinar até 6% de seu Imposto de 

Renda devido (dentro do ano-base) e 

QUEM PODE APOIAR?

Pode destinar até 6% de seu Imposto de 

Renda devido (dentro do ano-base) e 

Pessoa Jurídica 

3% entre os meses de março e abril. 

(Patrocinador/Doador)

Pode contribuir com doação a qualquer 

momento e com qualquer quantia. 

(Patrocinador/Doador)

CONTRAPARTIDA      CONTATO



COMO APOIAR  CONTATO

 Safira: incentivo de 20 mil reais a 60 mil reais

 Diamante: incentivo de 80 mil reais ou mais

Cotas de Patrocínio

 Esmeralda: incentivo menor que 20 mil reais

 Rubi: incentivo de 60 mil reais a 80 mil reais

Total do Projeto: R$ 82.800,00

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 “Eu no Mundo.

Doação Espontânea

Razão Social: Associação Beneficente Maria de Lourdes Farias Santos

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 “ Eu no Mundo”.

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

Banco do Brasil – 001 Agência 2456-2 C/C 66.504-5
CNPJ: 13.110.653/0001-75

$

Não esqueça de informar o IBF como beneficiada. 

2. Efetue a emissão e o pagamento da DARF.

Imposto de Renda
Fundo da Infância e Adolescência (FIA)

Envie o comprovante para:  
conselhoscolombo@gmail.com /contato@institutobeijaflor-ibf.org.br / captacao@institutobeijaflor-ibf.org.br

1. Patrocinador | Doador – Pessoa Física | Pessoa Jurídica, deve destinar o valor desejado, através da Doação diretamente ao 
ECA – Fundo Municipal – Colombo. 



Inserção da marca de sua empresa em todas as peças de divulgação do Projeto, sejam elas gráficas, digitais , bem como mídias sociais. 

Causar impactos positivos na comunidade onde o projeto está inserido. 

Proporcionar fundamento essencial para os valores individuais e sociais, o que se considera que sejam necessidades e experiências 

válidas e adequadas para crianças e os adolescentes.

Ampliação do impacto social  

Ativação e divulgação de marca 

Ampliar as perspectivas de futuro do público em vulnerabilidade social.    

Para mais informações, envie um e-mail para:

captacao@institutobeijaflor-ibf.org.br 

contato@institutobeijaflor-ibf.org.br

CONTRAPARTIDA PATROCINADOR

CONTATO

contato@ibf-institutobeijaflor.org.br

captacao@ibf-institutobeijaflor.org.br41 99892-0075

41 3037-3262Av. João Batista Stocco, 306
Planta Bom Jesus - Garaituba
Colombo I PR - CEP 83407-000


