
  
 

O Museu Antropológico Diretor Pestana e Associação de Amigos do Museu estão captando recursos via Lei 

de Incentivo à Cultura, para a execução do Plano Plurianual de Atividades: Documentação Museológica e 
Manutenção do Acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana. 

Aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme consta na publicação do Diário Oficial da União de 08/10/2019, 

PRONAC nº 192683, o projeto prevê a captação de R$ 274.502,43. 

Objetivos: Aquisição do sistema de traineis em mezanino e equipamentos necessários para continuidade 

dos processos documentais e sistematização, tanto em caráter documental do acervo reunido, quanto em seguridade 

física no espaço de guarda, mantendo a preservação integral dos bens culturais, reunidos em quase seis décadas 

de existência do Museu Antropológico Diretor Pestana - MADP. 

Você pode colaborar com os projetos culturais do Museu destinando uma parcela do seu Imposto de Renda 

para a Instituição. A Pessoa Física que optar pela declaração de renda, pelo formulário completo, pode contribuir 
com até 6% do imposto devido, e a Pessoa Jurídica (Lucro Real) com até 4%, ambos se beneficiando com dedução 
de 100% do valor doado, uma vez que o projeto aprovado pelo Museu se enquadra no Art. 18 da Lei de Incentivo 

que autoriza está dedução. 
Como contribuir: Fazer o depósito em nome do MINC PRONAC 192683, Banco do Brasil, Agência 0371-9, 

conta 59681-7. 

Identificador 1: informar CPF ou CNPJ do doador 

Identificador 2: informar o número 1 para PATROCINADOR e 2 para DOADOR 
Cópia do depósito, juntamente com os dados pessoais do doador, nome completo e endereço deverá ser 

encaminhado por e-mail. Caso preferir, vamos até você. 

A emissão do Recibo do Ministério da Cultura, bem como a entrega do mesmo será realizada imediatamente após 

a confirmação do depósito. 

 
Participe! O valor de sua doação será aplicado na preservação da história e cultura de nossa cidade e região. 
 

Mais Informações: 

Museu Antropológico Diretor Pestana, Rua Germano Gressler, 96 

Telefone: (55) 3332-0257/ e-mail: madp@unijui.edu.br 
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