
Que bom 
poder falar 

com você hoje!



Só vamos construir um mundo melhor 
se construirmos pessoas melhores.



É por isso que temos uma causa, 
acreditamos na educação cooperativa e 

na construção de valores:

DiálogoJustiça

Solidariedade

Empreendedorismo Respeito 



E você o que está fazendo para 
construir um mundo melhor?



Convidamos você a conhecer a 
nossa causa...
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Toda criança pode 
aprender, o desafio é 

criar condições e meios 
para que todas vivenciem 

aprendizagens.





Presença

Sicredi Planalto Central

municípios

educadores

crianças e adolescentes
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37

699



Como ser um 

Apoiador? 
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Cooperar é muito simples, e 

pode ser feita de duas formas:

Apoiador da Educação doando 

para a Fundação Sicredi

Apoiador da Educação 
doando para o parceiro 

Fundo Municipal



Doações realizadas 

direto para a Fundação 

Sicredi



Doações realizadas direto para a Fundação Sicredi

Fundação Sicredi, é uma entidade privada, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 

próprio, autonomia administrativa e financeira, que tem por 

finalidades promover e difundir o Cooperativismo.



Doações realizadas direto para a Fundação Sicredi*

Procure a agência do Sicredi mais próxima, e faça o Termo de Apoio firmando 

sua intenção de doação

Efetue a transferência bancária**

Envie cópia do comprovante de doação para a agência do Sicredi

Após confirmação da doação, a Fundação Sicredi emitirá os 

comprovantes de recebimento do recurso

* Doações sem benefício fiscal

** Os dados bancários da Fundação Sicredi serão informados no Termo de Apoio



Doações realizadas para o 

Fundo da Criança e 

Adolescente do munícipio 



Doações realizadas para o Fundo da Criança e Adolescente do munícipio 

Os Fundos são instrumentos para captação de recursos, com o 

objetivo de desenvolver ações socioeducativas, direcionadas às 

Crianças e Adolescentes.

Os recursos dos fundos são movimentados pelos Conselhos;

Cada Conselho define a aplicação dos recursos (editais).



Doações realizadas para o Fundo da Criança e Adolescente do munícipio

Pessoa física:

Dedução de doações feitas aos fundos da criança e do adolescente 

limitadas a 6% do imposto de Renda devido;

A declaração deve ser pelo modelo completo.

Pessoa jurídica:

Dedução do imposto de renda das doações feitas até o limite de 1%

do valor do Imposto de Renda devido;

Empresa deve declarar IR pelo Lucro Real.



Doações realizadas para o Fundo da Criança e Adolescente do munícipio *

Acesse o site doefundação.sicredi.com.br

Simule o percentual

Cadastre sua intenção de doação

Efetue a transferência bancária**

Envie*** cópia do comprovante de doação pelo e-mail 

fundação@sicredi.com.br
*Doações com benefício fiscal

**Os dados bancários do Fundo serão informados no cadastro da intenção de doação

***Para assegurar a emissão do recibo junto ao Fundo Municipal, envie e-mail para a 

fundação@sicredi.com.br com o comprovante em anexo.
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Sua doação é um 

novo começo para 

alguém.
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Ajude-nos a 
transformar a 

realidade de uma 
criança ou 

adolescente através 
da Educação.
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A cada R$50,00 
você transforma a 
realidade de uma 

criança ou 
adolescente.


