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PROJETO RECICLADINHO –
UMA VIAGEM PELAS LENDAS DO MEIO AMBIENTE

PROJETO RECICLADINHO - PRONAC 20.5219

VALOR TOTAL DO PROJETO INCENTIVADO: R$ 414.753,07
Isenção de 100% do valor incentivado, conforme o artigo 18 da Lei Rouanet. 

O projeto será prorrogado para 2022, 2023, 2024 e 2025.

Esse projeto tem como objetivo principal fomentar a cultura, bem como
outras relevantes ações ecológicas, educacionais e sociais, proporcionando
conhecimentos a todo país.

As empresas podem doar através do mecanismo da Lei Rouanet artigo 18,
que permite 100% de abatimento no imposto de renda no valor do incentivo.

Em todas as ações relacionadas ao projeto, os nomes das empresas
incentivadoras serão colocados em destaque.
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Esse projeto tem como objetivo principal fomentar a cultura ecológica e o
sentido da preservação da vida, bem como outras ações educacionais e
sociais relevantes, proporcionando conhecimentos para todo o país.

O Projeto Recicladinho tem como principal vetor de disseminação de
conhecimento a sua coleção de livros infanto juvenis focada no tema
“Educação Ambiental”. Usando o formato de história em quadrinho e adotando
uma linguagem de fácil acesso, a coleção trata de assuntos profundos e
necessários no desenvolvimento de nossa sociedade.

Em compasso com o tema trabalhado na coleção, serão realizadas ações
socioeducacionais complementares, visando treinar a percepção que nossas
crianças tem de temas ecológicos.
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É IMPORTANTE NOTAR

• Toda a documentação relativa ao processo de incentivo fiscal será
repassada para apreciação jurídica, fiscal e contábil anteriormente
a qualquer aporte de verbas, que poderá ser feito parcelado em
quantas vezes forem necessárias.

• Como a figura do Proponente Ministerial é assumida, sem reservas,
pela Casa da Cultura Brasil – CW Produções e Eventos e sobre esta
recaem todas as responsabilidades junto aos órgãos públicos,
incluindo responsabilidades cíveis e criminais, correta prestação de
contas e gestão global do projeto.

• O projeto possibilita readequações financeiras que comportam a
sua realização conforme viabilidade financeira, contando com a
flexibilidade ou disponibilidade de captação.

• Local de Realização: Brasil – as cidades definidas inicialmente no
projeto são Belo Horizonte e Nova Lima. Outras cidades podem ser
adicionadas se for de interesse dos patrocinadores e realizadores.



O Projeto
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O PROJETO RECICLADINHO

O projeto busca percerias de forma a contribuir para o
êxito da proposta cultural através da soma de expertise.
A coleção “Recicladinho” já é uma ação sociocultural
consolidada de grande sucesso. Usando tais propostas
como objeto da ação, iremos atrair para o projeto
grande abrangência, o que concorrerá para potencializar
as ações de marketing e publicidade.
Deste projeto é eminentemente cultural, levando
informações sobre a necessidade da preservação
ecológica, a importância da reciclagem entre outros
temas relevantes, para nossa população.

É valido frisar que a coleção se encontra em sua oitava
edição. Investir no Projeto Recicladinho é investir em
uma ação de sucesso!
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OBJETIVOS GERAIS

• Evidenciar e divulgar a qualidade das histórias e
tradições folclóricas brasileiras

• Incentivar o habito da leitura aos alunos do ensino
fundamental, através da distribuição gratuita dos
livros para bibliotecas de escolas públicas da rede de
ensino.

• Levar a criança leitora a refletir sobre a importância
da preservação da nossa cultura e do meio ambiente,
promovam intervenções transformadoras com seus
familiares. Crianças são multiplicadores da Educação.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Defender o compromisso com a cultura, primando
pela valorização de riqueza cultural

• Possibilitar que comunidades carentes e todas as
faixas da população tenham acesso a leitura

• Incentivando e promovendo o exercício da cidadania
através do respeito ao patrimônio cultural e defesa do
meio ambiente

• Incentivar a leitura e democratiza seu acesso
• Estimular o conhecimento de bens e valores culturais,

por meio do acesso público ao produto cultural
• Realizar ações socioeducativas que desenvokvam a

percepção das crianças sobre os principais temas
ambientais e ecológicos.
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CONCEITO E PERCEPÇÃO

Este projeto percebe a cultura 
como alternativa de formação 
pessoal, uma vez que agrega 
valores e se configura como 

eixo estratégico para 
construção da identidade do 

país e do conceito de 
cidadania.



AÇÕES
SÓCIOEDUCATIVAS
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AS AÇÕES COMPLEMENTARES

O projeto prevê a realização de ações socioeducativas
complementares, que visam a atuação prática das
crianças.
Estas ações podem ser expandidas e direcionadas para
que atendam os interesses ou objetivos dos
patrocinadores. Abaixo apresentamos alguns exemplos
de ações que podem ser desenvolvidas.

• Plantação de mudas de árvores frutíferas
• Criação e manutenção de horta comunitária
• Caminhada ecológica
• Visita a unidades industriais que tenham sistemas

“verdes”, como reciclagem de água, limpeza de
impurezas ou tratamento de esgotos

• Visitas a ONGS que trabalhem com reciclagem de lixo
• Visita a empresas que usem materiais reciclados

como matéria prima para seus produtos



O PRODUTO 
CULTURAL
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O LIVRO

O produto cultural resultante deste projeto será a
publicação de um livro/cartilha que terá grande parte
de sua tiragem distribuída gratuitamente.
A tiragem será função do valor de incentivo
efetivamente captado. Uma parte destas unidades será
reservada para a distribuição gratuita e as unidades
restantes serão encaminhadas para os patrocinadores.
Além disto, serão produzidos um número de CDs, que,
também, será função do valor de incentivo efetivamente
captado. Os CDs serão feitos no formato Audiodescrição
que serão distribuídos para instituições que prestam
assistência a deficientes visuais
Como produto estendido e contrapartidas sociais,
ofereceremos palestras gratuitas com o intuito de
incentivar a leitura.



JUSTIFICATIVA DO PROJETO
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ENFIM.... POR QUE?

Atualmente, crianças possuem vários recursos para
seu entretenimento e informação.
A tecnologia e principalmente a internet são os grandes
responsáveis por esse novo conceito. Em contrapartida
o hábito da leitura é deixado para segundo plano, sendo
recepcionada como uma atividade chata e de pouco
interesse.
A utilização da ferramenta “livro de histórias ilustradas”
como elemento lúdico visa atrair a criança ao universo
cultural e literário sem passar uma sensação de
obrigação. Entendemos ainda que, a partir do momento
que os alunos entrarem em contato com as diversas
formas culturais e ações educativas voltadas à cultura
brasileira abordadas no livro, se transformarão em
multiplicadores, disseminando e difundindo os
conhecimentos adquiridos, possibilitando assim, a
valorização da cultura brasileira e o meio Ambiente.



RETORNO AO 
PATROCINADOR
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• 100% de isenção do valor investido através da Lei de 
Incentivo à Cultura

• Todo o material impresso terá as logomarcas dos 
patrocinadores 

• Todo esforço de divulgação do projeto fará menção direta 
aos patrocinadores

• Os patrocinadores poderão direcionar algumas ações 
socioeducacionais de acordo com seus interesses, como por 
exemplo, usar produtos específicos ou executar a ação em 
um local, área ou cidade específica.











OBRIGADO

PATROCINADOR

Contatos:

CARLOS WILSON - CASA DA CULTURA

(31) 3498-7830 / (31) 8726-1309

carloschagas@casadaculturabrasil.com.br



ANEXOS
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PROJETO RECICLADINHO

PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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PROJETO RECICLADINHO
PUBLICAÇÃO ORIGINAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
DETALHE
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PROJETO RECICLADINHO

PUBLICAÇÃO ATUALIZADA 
NO DIÁRIO OFICIAL DA 
UNIÃO
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PROJETO RECICLADINHO
PUBLICAÇÃO ATUALIZADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
DETALHE
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O PROCESSO DE INCENTIVO

CONTEXTUALIZAÇÃO E LIMITES

A lei 8.313/91 alterada pela lei 9.874/98, permite que projetos
aprovados pelo Ministério da Cultura recebam apoio financeiro de
PESSOAS FÍSICA e PESSOAS JURÍDICAS e pessoas físicas.

Este apoio pode ser integralmente deduzido do Imposto de
Renda Devido para projeto aprovados no Artigo 18, como este
projeto que aqui é apresentado.

Fica definido que, apenas as empresas que estejam inscritas no
modelo fiscal de LUCRO REAL podem realizar doações través da lei
e que este apoio financeiro não pode ultrapassar 4% do valor do
IRPJ devido.
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O PROCESSO DE INCENTIVO

PASSO A PASSO

PRIMEIRO PASSO – O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO FISCAL

O representante da EMPRESA APOIADORA deverá preencher o
Formulário Fiscal Pessoa Jurídica indicando o valor que têm a
intenção de doar para o projeto, a forma de depósito deste valor (à
vista ou em parcelas) e a data em que os depósitos irão acontecer.
O Formulário Fiscal NÃO é um documento vinculante, não
determinando ao doador obrigações de nenhuma forma para com
o projeto. É apenas uma declaração de INTENÇÃO.

SEGUNDO PASSO – A DOCUMENTAÇÃO DE ISENÇÃO

De posse dos dados indicados no Formulário Fiscal, a Casa da
Cultura Brasil irá providenciar, junto à Secretaria Especial de
Cultura, toda a documentação necessária e suficiente para que a
EMPRESA APOIADORA possa comprovar, junto à Receita Federal, o
procedimento de apoio à um projeto registrado no PRONAC,
através dos mecanismos jurídicos da Lei de Incentivo à Cultura.
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O PROCESSO DE INCENTIVO

PASSO A PASSO

TERCEIRO PASSO – O ENVIO E CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE
ISENÇÃO

A documentação recebida da Secretaria Especial de Cultura é recebida
pela Casa da Cultura Brasil que repassa, diretamente, para a
EMPRESA APOIADORA. Este confere a documentação, junto com sua
contabilidade de forma a garantir que todo processo está correto e
livre de erros.

QUARTO PASSO – O DEPÓSITO

De posse de toda a documentação necessária e suficiente para a
prestação de contas da doação junto à Receita Federal e, estando
toda esta documentação validada e conferida, a EMPRESA
APOIADORA pode, então e só então, proceder para o depósito do
valor acordado na Conta Específica do Projeto.
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FORMULÁRIO DE 
INCENTIVO 
PESSOA JURÍDICA



MUITO 
OBRIGADO!!

O PLANETA AGRADECE!
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