


SUMÁRIO

NOVA DIRETORIA

PROJETOS COMPAIXÃO INTERNACIONAL 2022

DOE CHINELOS

REVERSÃO DO IMPOSTO DE RENDA

APADRINHAMENTO

BALANÇO MENSAL DE MARÇO

3

4

5

6

7

8



Por isto, conheça a nossa nova diretoria e saiba 
quem estará a frente desta causa que é sua:
 
BETTY AGI - PRESIDENTE
BRENDA AGI - VICE-PRESIDENTE
INÊS RIBEIRO - 1º TESOUREIRA
LARA BRITO - 2º TESOUREIRA
REGINALDO RAMIRO - SECRETÁRIO
WOLNER PIMENTEL - CONSELHO FISCAL
BARBARA SIBÉRIO - CONSELHO FISCAL

NOVA DIRETORIA

O compromisso com a Compaixão Internacional 
é encarado por seus envolvidos como uma missão 
de vida a ser constantemente aperfeiçoada.
 
Uma das maneiras de garantir que isto seja uma 
realidade é a formação de uma diretoria 
capacitada e encorajada a fazer da sua vida não 
apenas sua, mas de todos que precisam.



PROJETOS COMPAIXÃO 
INTERNACIONAL 2022 Com o novo cenário mundial pós pandemia 

COVID-19, foi decidido pela diretoria uma 
avaliação de cada projeto executado, a fim 
de mensurar sua relevância e impacto.
 
Neste modelo, os projetos passam a ser 
desenvolvidos nos seguintes cenários:
 
EM TERRITÓRIO NACIONAL:
 
Projeto Educação Vale Ouro;
Projeto Prato Cheio;
Projeto Vencedores;
 
EM TERRITÓRIO INTERNACIONAL:
 
Projeto Sol para Todos;
Projeto Kiluba.



O Projeto Doe Chinelos que é uma mobilização 
internacional atua a fim de calçar milhares de crianças 
e adultos que vivem abaixo da linha de pobreza ou em 
estado de vulnerabilidade social.
 
Um benefício muito importante deste projeto é a 
contribuição direta para a prevenção de parasitoses e 
verminoses pela exposição direta com o solo 
contaminado.
 
Na cidade de Anápolis, atual cidade sede da Compaixão, 
através da arrecadação do COLÉGIO GALILEU, fizemos a 
doação de 475 pares para 7 instituições.
 
Já arrecadamos cerca de 52 mil pares de chinelos no 
Brasil e no mundo e isto é só o começo!

DOE CHINELOS



REVERSÃO DO IMPOSTO 
DE RENDA Como se sabe, o IR (Imposto de Renda) é um 

imposto tributário anual. Mas mais que uma 
obrigação em sociedade, para a Compaixão o 
IR é uma oportunidade para ajudar a muitos! 
Mas como?
 
Dentro da declaração do seu Imposto, existe uma 
possibilidade de que parte do mesmo seja 
revertida em doação a algum projeto ou causa 
social! No caso de Pessoas Físicas esta 
contribuição pode ser em até 6% e Pessoas 
Jurídicas, 1%.
 
E o interessante, é que você poderá escolher a 
instituição de sua confiança para tal benefício 
contribuindo diretamente para o seu município 
ou demais em todo o território nacional.
 
Sabemos que temos a sua confiança e 
acreditamos que você pode contribuir conosco 
também desta forma!



O Apadrinhamento é uma das oportunidades que 
a Compaixão viabiliza para que muitos ajudem a 
outros em todo o mundo com o que pode e 
deseja.
 
Este, é voltado para aqueles que se identificam 
com os nossos projetos e desejam contribuir 
mensalmente pelo prazo de 12 meses para que 
nossos projetos continuem sendo desenvolvidos.
 
Sua Vida Não Precisa Ser Só Sua

APADRINHAMENTO



PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENTRADAS

1. ACESSE O SITE 

E CLIQUE EM SEJA UM PADRINHO! 

2.  SELECIONE O VALOR DESEJADO 
PARA DOAÇÃO MENSAL!

3. COMPLETE OS SEUS DADOS 
PARA RECEBER A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS!

4. CLIQUE EM DOAR E 
PRONTO.VOCÊ ACABA DE SE 
TORNAR UM COMPADRINHO!

BALANÇO MENSAL - MAR



PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAÍDAS

Os nossos projetos continuam ativos, e 
sempre contando com a contribuição de 
padrinhos que investem em um sonho que 
hoje é realidade.

Se você conhece alguém que deseja 
contribuir conosco, avise que:

O LINK PARA APADRINHAMENTO ESTÁ 
EM NOSSO SITE!



BALANÇO 
MENSAL

Das 300 cotas necessárias 
para alcance da meta 
mensal, chegou-se a 102.



compaixaointernacional@gmail.com

+ 55 62  9 9141 0591

www.compaixaointernacional.org.br
@compaixaointernacional

ENTRE EM CONTATO
E VAMOS MUDAR O 
MUNDO JUNTOS!


