A Pastoral da Criança criou, em Curitiba, o Museu da Vida: um espaço cultural, interativo, de encontros e
de produção de saberes. Com ambientes de aprendizagem e acervo relacionados à promoção da saúde, da
nutrição, da educação e da cidadania, o Museu possui como eixo central a experiência da Pastoral da Criança
no trabalho junto à gestantes e crianças de zero até seis anos e suas famílias. São mais de 30 anos de atuação
no Brasil e no mundo, em parceria com universidades, sociedades científicas, órgãos governamentais e
sociedade civil.
No Museu estão representados também os saberes e as experiências das comunidades nas quais a
Pastoral atua, tornando o espaço uma importante fonte de cultura, pesquisa e disseminação de
conhecimento. Em funcionamento desde dezembro de 2014, o lugar tem agradado crianças e adultos, mas
ainda não está pronto: é preciso concluir algumas exposições e também fazer a manutenção delas. Para isso,
contaremos com a colaboração de empresas e pessoas físicas que podem destinar seu Imposto de Renda
para essa ação.
Para a realização desse projeto, a Associação Nacional de Amigos da Pastoral da Criança (ANAPAC)
aprovou junto ao Ministério da Cultura, através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), a captação
de recursos pela Lei Rouanet (Lei 8.313/1991). O projeto foi enquadrado no artigo 18 da referida Lei, o que dá
direito ao incentivo fiscal de 100% aos doadores, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Acompanhe
abaixo, de forma detalhada, essas informações:
DADOS
DO
PROJETO:

PRONAC: 149718 – Museu Zilda Arns – Memorial da Vida
Mecanismo: Mecenato – Exposição de Artes
Processo MINC: 01400.060307/2014-23
Enquadramento: Artigo 18

QUEM
PODE
DOAR:

Pessoas físicas: Até o limite de 6% do imposto de renda devido e desde que façam a
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda no modelo completo.
Pessoas jurídicas: Tributadas pelo Lucro Real, até o limite de 4% do Imposto de
Renda devido.

COMO
DOAR:

Fazer depósito em conta específica do projeto, em nome de Associação Nacional de
Amigos da Pastoral da Criança, CNPJ: 72.234.966/0001-02, Banco do Brasil, Ag. 1244-0,
Conta 57.436-8.

OBSERVAÇÕES: • Ao efetuar depósito enviar e-mail para contabil@pastoraldacrianca.org.br para
emissão do recibo conforme modelo previsto pelo Ministério da Cultura.
• Doações feitas em 2016 somente deverão ser informadas na Declaração de Imposto
de Renda de 2017.
ANEXOS:
• Folder de apresentação do Museu da Vida
• DVD com plano museológico e apresentação do projeto
• Resumo do Projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e autorização de captação, publicado no Diário
Oficial da União.
Mais detalhes, consultar www.museudavida.org.br ou por e-mail: contabil@pastoraldacrianca.org.br

Irmã Veneranda da Silva Alencar
Coordenadora Nacional da
Pastoral da Criança

Nelson Arns Neumann
Coordenador Nacional Adjunto da
Pastoral da Criança

