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Converta seu Imposto de Renda
em Transformação Social

O Instituto IA3 busca compartilhar seus valores e iniciativas com objetivo de garantir os direitos da 
criança e do adolescente em risco social, e conta com o apoio das empresas e da sociedade civil.

Para entidade receber a destinação é preciso que seus projetos estejam 
aprovados no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA.Como colaborar?

1%
pessoa jurídica

6%
pessoa física

Quem Pode Colaborar?

Podem deduzir até 6% do 
Imposto de Renda devido.

(Declaração Modelo Completo)
até 28/12/2012.

PESSOAS JURÍDICAS
Podem deduzir até 1% do 
Imposto de Renda devido.
(TRIBUTADAS POR LUCRO 

REAL) até 28/12/2012.

PESSOAS FÍSICAS

Projetos do Instituto IA3 aprovados para 2013
Projeto Aprendiz na Empresa
Programa de capacitação profissional que através da Lei do Aprendiz, visa garantir o acesso 
ao mercado de trabalho a jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Projeto Primeiros Passos
Visa atrair e despertar entre jovens e adolescentes o interesse por atividades 
empreendedoras em culinária profissional. Em breve oficinas de estética, beleza e 
mecânica de motos.

Projeto Vem Ser
Visa atrair e despertar entre jovens e adolescentes o interesse por atividades 
empreendedoras em papel reciclável (Polo Feital) e confecção de bolsas e acessórios (Polo 
Castolira).

Projeto Cubo Ambiental
Programa voltado à criação de consciência ambiental entre os adolescentes através de 3 
eixos: Oficinas de alfabetização ecológica e educação ambiental, estímulo a coleta 
seletiva e atividades práticas de intervenção e revitalização de áreas 
degradadas/deterioradas.

Projeto Contraponto – Música Instrumental e Canto Coral 
Tem por objetivo promover a ampliação do universo cultural e musical, através do ensino 
de música instrumental, teoria musical e canto coral para jovens e adolescentes de 
comunidades vulneráveis do município de Pindamonhangaba.

(Lei Rouanet)

Conheça nossos projetos, 
para:

e efetue depósito ou transferência 

Fundo Municipal de Assistência Social de Pindamonhangaba
CNPJ: 13.931.510/0001-24
Banco do Brasil: Agência 0574-6 C/C: 1130292-5

Em posse do comprovante do depósito envie um e-mail para 
cmdca@pindamonhangaba.sp.br, com seus dados pessoais 
(Nome Completo, CNPJ ou CPF, Endereço Completo), 
informando para qual projeto do IA3 você está destinando 
seu recurso.

Colabore
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