CONVERTA SEU IMPOSTO DE RENDA

EM TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Acreditamos na força
da Mobilização Social!
O Instituto IA3 busca compartilhar seus
valores e iniciativas na defesa de
adolescentes e jovens em risco social na
cidade de Pindamonhangaba/SP, e conta
com o apoio das empresas da região e
sociedade civil.

Colabore destinando parte

Como colaborar?

do Imposto de Renda ao

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

Fundo Municipal da Criança

e do Adolescente.

Projetos do Instituto IA3 aprovados para 2012:
Aprendiz na Empresa Edição IV
Programa de capacitação profissional metódica que através da
Lei do Aprendiz visa promover o acesso ao mercado formal de
trabalho de jovens e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.

Projeto Cubo Ambiental
Visa criar consciência ambiental nos jovens de todos os projetos
do IA3 e nos moradores do bairro do Feital e entorno, bem
como, recuperar áreas degradadas e criar hábitos de
sustentabilidade para a valorização do bem comum.

Quem pode colaborar?
PESSOAS FÍSICAS podem deduzir até 6%
do Imposto de Renda devido (Declaração
Modelo Completo) até 31/12/2011.
PESSOAS JURÍDICAS podem deduzir até 1%
do Imposto de Renda devido (TRIBUTADAS
POR LUCRO REAL) até 31/12/2011.

Projeto Primeiros Passos
Voltado ao estímulo do empreendedorismo e geração de renda
com propósito de atrair e despertar entre jovens e adolescentes
o interesse por atividades empreendedoras.

Instituto de
Acolhimento e
Apoio ao
Adolescente

Agora que você já conhece nossos projetos,
basta efetuar depósito ou transferência para:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP
CNPJ: 45.226.214/0001-19
Banco do Brasil: Ag. 0574-6 C/C: 130292-2
Em posse do comprovante do depósito envie um e-mail
para cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br , com seus dados
pessoais (Nome Completo, CNPJ ou CPF, Endereço
Completo), informando para qual projeto do IA3 você está
destinando seu recurso.

contato@ia3.org.br
12 3637.5416

R. Edarge Vieira Marcondes, 395
Feital - Pindamonhangaba/SP

www.ia3.org.br
+ Informações:

www.ia3.org.br/incentivo.html
www.pindamonhangaba.sp.gov.br/crianca

