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CAMPANHA DE DOAÇÃO 2019 

 

Caros Amigos do Espaço Cultural da Grota, 

O Espaço Cultural da Grota, fundado há 24 anos pelos Professores de 

música, aposentados da UFF, Márcio Paes Selles e Lenora Pinto Mendes, 

atuando em comunidades carentes de grande vulnerabilidade social, 

crianças e jovens oriundos de Escola Pública (quase mil entre crianças e 

jovens), revelando talentos e transformando a vidas dessas pessoas. 

Visitem o site www.ecg.org.br e conheçam os resultados do Projeto Social 

e as diversas histórias de superação e resiliência. 

O Projeto Social dessa dimensão necessita de recursos para financiar as 

suas atividades, com doações voluntárias e/ou através das Leis de 

Incentivo Fiscal Municipal, Estadual e Federal, de Pessoas Físicas e 

Jurídicas. 

O Ministério da Cidadania/PRONAC – Programa Nacional de Apoio à 

Cultura homologou o Projeto nº 192556 - “Espaço Cultural da Grota – 

25 anos Formando Talentos”, Portaria 563 de 25.09.2019, atendendo 

aos requisitos da Lei 8.313/91, Decreto 5.761/06, aprovou o valor de R$ 

788.228,28, para captação de recursos através de doadores de Pessoas 

Físicas e Jurídicas, comumente conhecida como benefícios da Lei 

Rouanet. 

SEJA UM DOADOR - Se você opta pela declaração completa de Imposto 

de Renda poderá ser um doador desse Projeto aprovado no PRONAC até 

o percentual do 6% do IMPOSTO DEVIDO (quem opta pelo modelo 

simplificado não pode se beneficiar). Fica assegurado um pagamento 

a menor do imposto devido, deduzido o valor da doação, ou uma 

restituição a maior do imposto de renda acrescido do valor da doação. 

Para gozar do benefício fiscal, você registrará no campo Doações 

Efetuadas, sob o código 41(Cultura), o valor integral da doação. 
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Se você deseja ser um doador e tem qualquer dúvida entre em contato 

pelo e-mail: xikosilva@terra.com.br ou WhatsApp + 55 21 98677-1722.  

Faça a transferência bancária ou depósito identificado para o Banco do 

Brasil S.A. nº 001, Agência nº 2907-6, conta-corrente nº 58.491-6 - MINC 

PRONAC 192556, CNPJ Nº 05.241.490/0001-31. Se você tem conta no 

BB, faça a transferência, depósito Identificado/Entre Contas Correntes -  

identificador 1: preencha com o número de seu CPF; identificador 2: 

preencha com o número 2 (dois) que indica DOAÇÃO e identificador 3: 

deixe em branco. 

Depois de realizada a transferência bancária ou depósito, envie o seu 

endereço completo e comprovante para o e-mail: xikosilva@terra.com.br 

ou WhatsApp de Francisco Pereira da Silva: + 55 21 98677-1722. O 

recibo será enviado pelo correio no mês de janeiro de 2020. 

Contamos com o seu apoio. 

Paulo de Tarso Ferreira 

Diretor Presidente 
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