
com o
#JUNTOS#JUNTOS
Use seu Imposto de Renda 
para transformar a vida de 
milhares de pessoas!



Você pode destinar parte do seu imposto para a 
cultura!

Apoiando o TEATRO DA PEDRA você nos ajuda a 
manter nossos trabalhos educacionais e artísticos, 
além do nosso espaço cultural, sede do grupo.

O projeto prevê oficinas e espetáculos teatrais para 
crianças, jovens e adultos em diversas diversas cidades 
de Minas.

veja como é fácil!
Você doa em 2022 e será integralmente ressarcido em 
2023, na próxima declaração do Imposto de Renda.

> BASTA UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

sabia?



SIMULAÇÃO 2: PARA QUEM TEM IMPOSTO A RESTITUIR

SIMULAÇÃO 1: PARA QUEM TEM IMPOSTO A PAGAR

quem pode doar?
PESSOAS FÍSICAS que fazem a DECLARAÇÃO 
COMPLETA podem destinar até 6% do Imposto 
Devido.

Obs: EMPRESAS que operam no LUCRO REAL ou 
com ICMS débito/crédito também podem 
participar.

Apoiar aumenta o valor a RESTITUIR

Apoiar DIMINUI o valor a pagar

R$ 600,00

R$ 2.000,00

R$ 10.000,00

 R$ 8.000,00

 R$ 1.400,00

Imposto devido

Imposto já retido na fonte

Resultado a pagar (sem apoiar)

6% que você pode doar 

Resultado a pagar (doando para o projeto)

R$ 2.600,00

R$ 600,00

R$ 10.000,00

 R$ 2.000,00

 R$ 12.000,00

Imposto devido

Imposto já retido na fonte

Resultado a ser restituído (sem apoiar)

6% que você pode doar 

Resultado a ser restituído (doando para o projeto)

1. calcule 6%



2. faça o depósito

3. recibo
ENVIE O COMPROVANTE de depósito para o 
email do Teatro da Pedra. Será emitido um 
recibo que deverá ser anexado à sua 
declaração de 2022.

adm@teatrodapedra.org
(32) 9 8866 4585 (whatsapp)

Faça o DEPÓSITO* até 30/12 na conta do 
Teatro da Pedra Associação Cultural:

Banco do Brasil (001)
Agência 0162-7 
C/C 91204-2

CNPJ 07.238.198/0001-72

Projeto Arte por toda parte
PRONAC: 220941

* Se você é correntista do 
Banco do Brasil, faça uma 
transferência direta;
  Se você é correntista de 
outro banco, faça uma TED.



Outras formas de doação
Você também pode doar de forma direta ou 
através do Programa de Apadrinhamento da 
COPASA, pelo qual a doação virá na sua conta de 
água.

Para mais informações, entre em contato com o 
Teatro da Pedra e se torne um doador, ajudando a 
transfomar vidas através da arte e da educação!

VAMOS
JUNTOS!

VAMOS
JUNTOS!

contato@teatrodapedra.org
(32) 3373 3580 - (32) 9 8866 4565 


