COMO POSSO AJUDAR?
Além de pessoas interessadas na formação da opinião pública e na observação crítica dos fenômenos
sociais e naturais, o IFE BRASIL pretende contar com o auxílio daquelas que estejam dispostas a
fomentar e patrocinar a formação de seus membros e a divulgação de suas idéias, através de
seminários, palestras, revistas, jornais etc.
Para tanto, há o Conselho de Benfeitores, que é formado por personalidades das mais diversas
áreas (juristas, jornalistas, professores do ensino médio e superior, empresários, políticos, artistas…)
que se simpatizam com as finalidades do IFE e estão dispostas a ajudar com a sua experiência, a
recomendar outros benfeitores e patrocinadores, e a contribuir economicamente.
Todos os benfeitores recebem anualmente um relatório em que se presta contas da gestão financeira
e do cumprimento das outras metas, bem como um diploma de nomeação e o recibo da doação. Além
disso, têm os nomes publicados nas páginas iniciais de todas as Dictas e no site do IFE, com os
valores doados, sendo oportuno destacar que atualmente se estuda a transformação do IFE em
OSCIP, que permitirá a dedução de tais valores no Imposto de Renda.
Assim, abaixo seguem as categorias de benfeitores, bastando entrar em contato conosco para saber
de mais detalhes:
Benfeitores honorários: nomeados principalmente por serviços intelectuais ou artísticos já
prestados;
Patronos: colaboram da maneira indicada e com R$ 10.000,00 anuais, ou mais; como uma
contrapartida simbólica, como, por exemplo, o recebimento de revistas e filmes de cursos
promovidos pelo IFE gratuitamente;
Benfeitores: R$ 1.000,00 – 10.000,00 anuais; em contrapartida recebem alguns benefícios, como,
por exemplo, lugares privilegiados nos eventos IFE, dentre outros;
Amigos: R$ 500,00 a 1.000,00 anuais; em contrapartida também recebem alguns benefícios, como
revistas do IFE gratuitamente e descontos em cursos a serem realizados pelo Instituto;
Benfeitores anônimos: cujo nome não é publicado nem no site nem na Dicta, com direitos
proporcionais às quantias doadas, mas sem divulgação.
É possível, ainda, ser um patrocinador dos produtos e cursos do IFE, como, por exemplo, através
da compra de páginas e inclusão de propaganda na revista DICTA&CONTRADICTA, ou a divulgação
da marca por meio de um banner num evento promovido pelo Instituto, ou ainda no site.
Assim, caso queira ajudar o IFE através dos meios aqui descritos, ou tenha a pretensão de auxiliá-lo

de outra maneira, não hesite em contatar-nos.
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