
AMIGOS do NAC TALES, saúde e paz! 
Aprovada captação via Lei Rouanet para nossa manutenção em 2021 (De 23/09/20 a 30/12/2020) 
 
Nossa associação em SP faz 11 anos e 5 anos em MG, louvamos e agradecemos a Deus por isso. Nas duas 
unidades atendemos a cerca de 350 crianças e adolescentes de forma gratuita nas oficinas de música, educação, 
esporte, culinária e artesanato, além de oficinas experimentais de eletricidade, informática, cabeleireiro, 
maquiagem, redação e artes plásticas. Estamos presentes no site: www.nactales.org, no face: Núcleo Cultural 
Tales-NAC (SP) e NAC TALES MG, além do Instagram: @nac_tales_sp e @nactales (MG), onde poderão nos 
conhecer melhor e obter maiores informações, além de uma vasta galeria para registro e pesquisa. 
 
Mais uma vez, nosso projeto fora aprovado pelo Governo Federal na Lei de Incentivo à Cultura, publicado no 
DOU de 22 de setembro de 2020, página 89 da seção 1 (Processo 01400.003707/2020-80 e PRONAC 20 3716 
sob o título: “ Plano Anual de Atividades e Manutenção 2021 – NAC TALES – Núcleo de Ação Cultural Talento 
Alegria e Solidariedade”) e a conta para doação está ativa: BANCO DO BRASIL – Agência 1504-0 – Conta 
Captação: 19.620-7, através de depósito identificado com seu CPF e código de doação nº 1 (identificador 1: 
basta colocar o número do CPF do doador e, Identificador 2: basta colocar o número “1”). Para doações em 
DOC é preciso acrescentar o CNPJ do NAC: 13.737.258/0001-17 que é o proponente do projeto. NUNCA UTILIZE 
QUALQUER OUTRA CONTA VINCULADA A ESTA OU AO NAC PARA ESTE TIPO DE DOAÇÃO. 
 
Você pode doar até 6% (pessoa física) e 4% (pessoa jurídica de lucro real, pois não são autorizadas empresas de 
lucro presumido), do seu Imposto de Renda a ser pago em abril de 2022. O abatimento será de 100% de sua 
doação através do recibo de mecenato que lhe enviarei após sua doação. As doações só podem ser feitas até o 
dia 30/12/2020, conforme publicado em Diário Oficial.  
 
O valor total autorizado para arrecadação é de R$ 496.845,36 (o gasto mensal está orçado em 41.403,78, que 
é o mínimo que precisamos obter para o valor ser liberado para uso) a ser gasto EXCLUSIVAMENTE no que 
consta no projeto aprovado. 
 
Os contatos para quaisquer dúvidas são: Frei Elvécio – 011-9-8826-6665 (Zap) ; Sirlei Bueno: 011-2331-0168; 
NAC TALES – 011-2334-3234. Feita a doação é necessário comunicar o ato a frei Elvécio pelo zap ou por e-mail: 
elveciojc@yahoo.com.br, enviando seu nome, CPF, telefone e endereço completo para o envio do RECIBO DE 
MECENATO, necessário para o abatimento no seu IRPF ou IRPJ. ISTO É OBRIGATÓRIO, POIS NÃO EXISTE 
DOAÇÃO ANÔNIMA UTILIZANDO-SE DA LEI ROUANET. 
 
Você pode nos ajudar reproduzindo cópias desta carta e entregando a seus amigos, seja em mãos, pelo zap ou 
e-mail. Faça parte desta corrente e ajude-nos a continuar nosso trabalho. 
 
Que Deus sempre te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia 
de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz (Nm 6,24-26)  
 
De seu; 
 

Frei Elvécio de Jesus Carrara 
Presidente do NAC TALES 


