
Aproveite o espírito de solidariedade deste fim do ano para fazer doações aos projetos do Instituto 
Sou da Paz que apoiam adolescentes em alta vulnerabilidade social. 
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Aos interessados em contribuir, entre em contato: 
Beatriz Miranda – Assessora Sênior do Instituto Sou da Paz
bia@soudapaz.org ou 3093-7333

Troca de Tecnologias Sociais (número 353/15)

Reincidência Juvenil: o perfil do reincidente e o seu atendimento 
no Estado de São Paulo (número 354/15) 
A pesquisa pretende identificar as principais características da população de adolescentes e jovens 
em cumprimento de medida socioeducativa de internação no Estado de São Paulo, de forma a fortale-
cer o atendimento desses jovens e contribuir para a redução da reincidência infracional.

é um seminário que traz para o debate boas práticas, nacionais e internacionais, bem-sucedi-
das no atendimento de adolescentes e jovens em alta vulnerabilidade, pensando na prevenção 
e redução da violência, para que estes temas entrem na agenda do poder público. Em 2016 será 

a 3ª edição deste encontro.

A próxima etapa é enviar uma cópia do comprovante de depósito ao Condeca pelo e-mail 
atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br com seus dados (nome, CPF ou CNPJ, endereço e 
telefone) para ter o recibo da destinação e anexar aos documentos de seu Imposto de Renda.  
Ainda neste e-mail anexe a carta indicando a instituição, o número e o nome do projeto que 
deseja ajudar. Confira o número de cada projeto do Sou da Paz acima, na descrição.

Pronto! Com esse gesto nobre você ou sua empresa estarão contribuindo com os projetos do Sou da Paz, 
instituição de referência em segurança pública que há 15 anos trabalha pela redução e prevenção da 
violência no Brasil.

Após escolher um dos projetos do Instituto a doação deve ser feita por meio de depósito 
identificado com nome, CPF ou CNPJ do doador, na conta do Fundo do Condeca, o Fundo 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Agência: 1897 - X
Conta Corrente: 8947-8
CNPJ do Fundo: 13.885.657/0001-25

Empresas e pessoas físicas podem destinar parte do seu imposto de renda pelo Condeca – Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

         Para doar é prático e simples, confira o passo a passo:

Instituto SoudaPaz
A paz na prática

Destine seu imposto de 
renda para os projetos
do Instituto Sou da Paz

   Conheça os projetos:


