
 

CENTENÁRIO VILANOVA ARTIGAS 
Programa de Patronos via abatimento do imposto de renda 

 

 



Centenário Vilanova Artigas 

 

O centenário comemorativo do 

nascimento de Vilanova Artigas 

será composto de: 

 

• Exposição no Itaú Cultural 

 

• Livro infantil e adulto 

 

• Documentário 



Como participar 

 

A Lei Rouanet (Governo Federal) 

permite a utilização do seu Imposto 

de Renda para patrocínio de projetos 

culturais. 

 

Para pessoas físicas, o valor máximo 

de aporte é 6% do valor a ser pago 

de imposto. 

 

Exemplo: 

 

Se o valor devido de Imposto de 

Renda totalizar R$ 10 mil no ano, o 

patrono poderá aportar R$ 600 no 

projeto. 



Pré requisitos: 

 

Podem usar a Lei Rouanet  pessoas 

que usarem a Declaração Completa 

de imposto de renda . Declarações 

simples não tem direito a este 

benefício. 

 



Como doar seu imposto de renda: 

 

1. Estime o valor a ser pago de 

imposto de renda 

2. Calcule 6% deste valor 

3. Deposite o valor calculado na 

conta abaixo: 

Banco do Brasil 001 

Agência 1270X 

Conta 21.880−4 

 

4.   Você receberá um recibo de 

mecenato no valor doado 

5.   Quando for fazer seu imposto de 

renda abata o valor doado 

6.   Anexe o recibo à sua declaração 

de imposto de renda 



 

 

 

Formas de participação: 

 

Patrono verde  R$  200,00  

Patrono amarelo  R$  500,00  

Patrono azul  R$  1.000,00  

Patrono bronze  R$  5.000,00  

Patrono prata  R$  10.000,00  

Patrono ouro  R$  15.000,00  

Patrono diamante  R$  20.000,00  



 

 

 

Patrono 
verde 

Patrono 
amarelo 

Patrono 
azul 

Patrono 
bronze 

Patrono 
prata 

Patrono 
ouro 

Patrono 
diamante 

 R$   200,00   R$ 500,00   R$ 1.000,00   R$ 5.000,00   R$ 10.000,00   R$ 15.000,00   R$ 20.000,00  

Exemplares do livro 1 1 2 3 4 5 

Exemplares do DVD do documentário 1 1 1 2 3 4 5 

Nome no site do Centenário Vilanova 
Artigas  sim sim sim sim sim sim sim 

Nomes nos créditos do documentário sim sim sim sim sim sim sim 

Nome na página de colaboradores do 
livro sim sim sim sim sim sim sim 

Convite para o lançamento do livro  sim sim sim sim sim sim sim 

Convite para a pré estreia do 
documentário sim sim sim sim sim sim 

Convite para o lançamento da 
exposição sim sim sim sim sim 

Caixa exclusiva do centenário com 
réplicas dos desenhos do arquiteto 
doados ao Pompidou sim sim sim 

Nome nos créditos da exposição no 
Itaú Cultural sim sim 

Desenho original do arquiteto sim 

Cada doador terá direito a: 

 



Contato 

 

Lucia Rodrigues 

11 991261961 

centenarioartigas@gmail.com 

 


