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Com apenas 4% do valor de I.R., sua empresa
gera oportunidades para pessoas (6 a 64 anos)
em situação de vulnerabilidade social e permite
que possamos oferecer a este público:

• Oficinas de Arte  & Educação
• Espetáculos Artísticos
• Ações de Cidadania
• Inclusão Social

além de …



...inspirar, por meio da arte e da
cultura, mudanças significativas na vida
de crianças, adolescentes, adultos e
famílias em situação de risco social.



R$ 623.260,10
Total aprovado, para 12 meses de atividades

100% dedutível do IR
Aprovado no Artigo 18 da Lei Rouanet

Publicação D.O.U : 15 - out - 2018

( janeiro  a dezembro de 2019)



4.000 oficinas realizadas anualmente em 

diversas linguagens artísticas

800 atendidos envolvidos diretamente em 

produção e apresentações artísticas

05 eventos gratuitos anuais abertos ao público

2.000 pessoas estimadas em público nos 

eventos realizados por meio da Lei Rouanet

15 profissionais envolvidos na execução, 

administração e suporte do projeto

20.000 pessoas alcançadas anualmente na 

divulgação dos eventos, por meio de Redes Sociais, 
Mídia Impressa e Eletrônica (estimativa)



IntegrArte Sarau 
Aprender +

Espetáculo 
Infantil 

Mostra 
Audiovisual

Sarau na 
Praça

Eventos no Calendário do Plano Anual 

*Atividades  desenvolvidas junto aos atendidos pelo instituto, após oferecimento de oficinas

OFICINAS
∙ artes circenses ∙ teatro ∙ artes plásticas ∙ dança ∙ música ∙ 

∙ contação de histórias ∙ grafite/desenho ∙ iniciação ao audiovisual ∙
conduzidas diariamente, em espaços diferentes e com públicos diferentes, intercalando-as



Jornal Correio Popular, Outubro de 2018

Portal G1, 
Setembro de 2018

Portal Campinas.com 
Setembro de 2018

Jornal Correio Popular e 
Portal RAC 
Setembro de 2018







Acreditar neste projeto vai vincular o nome de sua
empresa a uma instituição reconhecida nacionalmente,
por Gestão e Transparência, como uma das 100
Melhores ONGs do Brasil, nos anos de 2017 e 2018.

Com 40 anos de história, o Instituto Padre Haroldo tem
oferecido aos seus atendidos serviços sob os eixos da Prevenção,
Educação e Cuidados, beneficiando, desde sua fundação, mais
de 90 mil pessoas.

Aceitar conosco este desafio colocará sua empresa entre
as organizações que buscam construir as bases para uma
sociedade mais solidária, atentas às demandas do
mundo contemporâneo e pautadas pela
Responsabilidade Social.



Depósitos identificados no Banco do Brasil. 
Agência 2913-0, conta de captação 38072-5

• Para não correntistas, direto no guichê do Banco do Brasil
- 1º identificador: informar o CNPJ do doador (sem pontuação) 
- 2º identificador: utilizar o código 1 (patrocínio)

• Depósito realizado por meio de outro banco, por meio de DOC:
- informar, no campo finalidade, o código 21 (patrocínio Lei Rouanet)

• Depósito realizado por meio de outro banco, por meio de TED:
- informar, no campo finalidade, o código 43 (Lei Rouanet –patrocínio)

- Transferências realizadas pelos próprios bancos:
informar, no campo finalidade, o código 93 (Lei Rouanet –patrocínio)



Ficou com alguma dúvida? Entre em 
contato, será uma honra atendê-lo

(19) 3794.2549
relacionamentos@padreharoldo.org.br

Quer saber mais sobre o nosso trabalho?
Acesse padreharoldo.org.br


