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O INSTITUTO BRANTZ SOCIAL é uma 
entidade sem fins lucrativos, localizado na 
Zona Sul de São José dos Campos, no 
bairro Residencial Gazzo. O Instituto nasceu 
com o objetivo de atuar no campo da Assis-
tência Social, com famílias em situação de 
vulnerabilidade e com projetos Sociocultu-
rais e Socioesportivos, voltados para crian-
ças e adolescentes de 06 a 17 anos.

Assistência Social

Cursos gratuitos de capacitação (120 vagas): 
Computação e Inglês.

Cursos voltados para a geração de renda (40 vagas):
Costura, Artesanato e Estética.

Oficinas culturais e esportivas, no período do 
contraturno escolar (150 vagas): 
Violão, Canto Coral, Danças Urbanas e Karatê.

Atividades desenvolvidas



O Instituto Brantz oferece ser-
viço de assistência social 
a cerca de 150 famílias, 
por meio de acompanhamen-
to, orientações, distribuição de 
cestas básicas e doações. 
Além de 60 famílias ca-
dastradas para recebe-
rem cestas emergenciais 
e 120 famílias cadastra-
das para buscarem se-
manalmente frutas e 
legumes doados pelo Sítio 
Verde Hortifruti. 

Assistência
SOCIAL

A distribuição das cestas bási-
cas e doações são realizadas 
em encontros mensais, em que 
oferecemos refeição e recebe-
mos com muito carinho as 
famílias atendidas. Em alguns 
meses do ano esses encontros 
são comemorativos (páscoa, 
dia das mães, dia das crianças 
e natal) e contam com uma 
programação especial.



Curso de inglês: 90 vagas
Curso de informática: 30 vagas

Cursos que visam a preparação de jovens para o 
mercado de trabalho, contribuindo para sua for-
mação complementar. 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Costura: 16 vagas 
Artesanato: 10 vagas
Estética: 15 vagas
Cursos voltados para a geração de renda, 
tendo como foco nosso maior público que são 
mulheres/mães arrimo de família.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Cursos



PROJETOS SOCIOCULTURAIS 
E SOCIOESPORTIVOS

Oferecemos atividades culturais e esportivas a 
crianças e adolescente em idade escolar, no 
contraturno das aulas. Todos os materiais utiliza-
dos nas oficinas são fornecidos pelo Instituto e 
também disponibilizamos lanches aos alunos.  

Critério de seleção: a idade (entre 7 e 17 anos), 
matriculados em escolas públicas e ordem de 
chegada, preferência para os filhos das famílias 
assistidas pelo setor social do Instituto.

Oficinas



60 vagas

OFICINAS DE
KARATÊ 

30 vagas

OFICINAS DE
VIOLÃO

30 vagas

CANTO
CORAL 

30 vagas

OFICINAS DE
DANÇAS URBANAS



Evento anual de Evento gratuito e aberto à população.
Nele os alunos demonstram o que
aprenderam nas atividades desenvolvidas.ENCERRAMENTO



Contribuição para a am-
pliação do acesso a pro-
dutos culturais, esportivos 
e atividades de difusão 
formativa na região;

Fomento a práticas espor-
tivas, a expressão, criação 
artística e intelectual de 
crianças e adolescentes;

Proporciona a sociabiliza-
ção, conhecimentos, me-
lhora da coordenação 
motora e disciplina dos 
participantes, além de 
estimular a concentração;

Benefícios gerados
PELOS PROJETOS

Promoção de valores uni-
versais;

Capacitação, treinamento 
musical e esportivo;

Diminuição da evasão 
escolar; 

Geração de mudanças 
positivas e comportamen-
tais na vida de crianças e 
adolescentes que partici-
pam do projeto.



Invista em

Potenciais

Juntos e
Fortes! 



Destine parte do seu
Imposto de Renda

O FUMCAD – Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente busca beneficiar projetos 
aprovados pelo CMDCA – Conselho Muni-
cipal da Criança e do Adolescente, possibi-
litando 100% de dedução fiscal (Imposto de 
Renda) para pessoas físicas ecjurídicas.

O Instituto Brantz possui 3 projetos aprova-
dos pelo CMDCA:

Oficinas Culturais (violão, canto coral e 
danças urbanas)
Oficinas de Karatê
Cursos Formativos de Inglês e Informática

Eles podem ser consultados no site do 
CMDCA de São José dos Campos no link:
cmdca.org.br/projetos

Confira passo a passo no site do Instituto 
institutobrantz.org.br/doe-imposto



COMO FUNCIONA?
A Lei Complementar nº. 608, De 24 de 
Julho de 2018, permite que 100% do 
IPTU e/ou ISS seja destinado para o 
projeto, desde que concedida uma con-
trapartida no valor equivalente a 20%.

LIF CULTURA E ESPORTE SJC

QUEM PODE APOIAR?
Pessoas Jurídicas (IPTU e/ou ISS) 
e Pessoas Físicas (IPTU). A contri-
buição pode ser feita à vista ou 
mensal assim como no pagamen-
to dos respectivos impostos. 

Lei de Incentivo Fiscal do Município



ADOTE UM ALUNO

ADOTE UMA FAMÍLIA
Cesta básica: R$ 80,00
Cesta emergencial: R$ 50,00

Você pode fazer uma transferência para a conta
do Instituto ou doar diretamente pelo site:
www.institutobrantz.org.br

Dados bancários:
Banco Santander
Agência 4334 - C/C 13003476-4
CNPJ 30.458.115/0001-95 (pix)
INSTITUTO BRANTZ SOCIAL

Envie seu comprovante para
apoie@institutobrantz.org.br

OUTRAS FORMAS
DE DOAÇÃO

R$70 por mês

   



SEJA UMA EMPRESA
PARCEIRA DO
INSTITUTO BRANTZ

Para mais informações entre
em contato com

EXEMPLOS DE 
CONTRAPARTIDAS
Logo no Site
Logo no uniforme dos alunos
Logo nos materiais de divulgação
Logo na newsletter do Brantz
Citação em releases
Post de agradecimento

Luciana Ciucci
luciana@agenciantz.com.br
12 3341-5696 | 3341-5697
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social

CONTATOS DO INSTITUTO BRANTZ SOCIAL 

Rua João Adão, 164 – Residencial Gazzo – SJC / SP 
(12) 98857-5399      |  contato@institutobrantz.org.br

    facebook.com/brantzsocial
    instagram.com/brantz.social

www.institutobrantz.org.br

Patrocínio


