
 

 

 

 

POLÍTICA DE DOADORES 

 

O Instituto Cultural Grão de Areia (GDA) é uma organização da sociedade civil, portanto, uma 

organização sem fins lucrativos que acredita no valor da música como forma de inclusão social 

e cultural. Nosso projeto é dedicado às crianças que estudam em escolas públicas para as 

quais há poucas oportunidades de lazer gratuito e de aprender a tocar um instrumento 

musical. 

Dedicamos atenção e respeito a esses jovens e procuramos colocá-los em contato com as 

diversas formas de arte e assim como a cultura e conhecimento, enquanto valores 

importantes para a formação do caráter e redução das diferenças sociais. 

Proporcionamos às crianças e adolescentes a participação em atividades culturais e artísticas, 

bem como a oportunidade de desenvolverem competências e talentos através da habilidade 

de cantar, tocar violão, guitarra, piano, e outros instrumentos musicais. 

 

PREMISSAS 

As doações sem fins lucrativos são parte do engajamento do GDA para que possamos 

continuar a desenvolver as nossas atividades.  

Para tanto, esta política disciplina o nosso respeito e a nossa preocupação em valorizar os 

nossos doadores, não somente como financiadores do GDA, mas como um cliente a quem 

devemos transparência e ética.  

Nesse sentido, não aceitamos doações, bem como não possuímos qualquer relação com 

empresas e pessoas com envolvimento em corrupção, trabalho infantil ou análogo a 

escravidão. 

 

CONFIDENCIALIDADE E LEALDADE AOS DOADORES 

Respeitamos o sigilo das informações sobre os doadores obtidos em nome do GDA, desde que 

esta seja sua vontade expressa.  

 



 

 

 

 

Toda a informação sobre doadores, obtida pelo GDA ou em nome dele, pertence GDA e não 

deverá ser transferido para terceiros, assegurando aos doadores a proteção e segurança dos 

seus dados pessoais.  

O GDA também não irá revelar nenhuma informação privilegiada sobre doadores efetivos ou 

potenciais a pessoas não autorizadas, a não ser mediante concordância de ambas as Partes 

(GDA e doador). 

 

DIREITO DOS DOADORES 

Os doadores que tenham interesse em doar para o GDA, podem acessar o nosso site 

https://graodeareia.colabore.org/inicial/people/new, onde encontrarão as seguintes 

informações: 

 Missão do GDA; 

 Composição da Diretoria do GDA; 

 Acessar as demonstrações financeiras anual e mais recente do GDA; 

Os doadores poderão perguntar: 

 Como o GDA pretende usar os recursos doados; 

 Sobre a capacidade do GDA em usar as doações recebidas de forma eficaz, para 

alcançar os objetivos pretendidos; 

 Obter recibo das doações seja em espécie ou bens, desde que forneça seus dados para 

elaboração do recibo; 

 Se aqueles que solicitam os recursos são membros do GDA, profissionais autônomos 

contratados ou voluntários; 

 Receber informações e respostas francas e verdadeiras sobre as perguntas que fizer 

relacionada ao GDA. 

 

DO CANCELAMENTO DA DOAÇÃO 

As doações na modalidade mensal, poderão ser canceladas a qualquer momento pelo doador, 

sem qualquer consequência. Assim, para cancelar a sua doação, na modalidade mensal, basta 

entrar em contato com nosso canal de atendimento, através do e-mail: 

contato@institutograodeareia.org.br.  

https://graodeareia.colabore.org/inicial/people/new
mailto:contato@institutograodeareia.org.br


 

 

 

 

MEIOS DE PAGAMENTO  

Os doadores poderão fazer doações, através de transferência ou depósito bancário, no Banco 

Itaú, Agência 0713, C/C: 01711-9, Conta Corrente de titularidade do GDA ou por meio do nosso 

site, pelo link: https://graodeareia.colabore.org/inicial/people/new.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Como nosso objetivo é sempre melhorar nosso atendimento, esta Política de Doadores pode 

passar por alterações e atualizações ao longo do tempo, para melhor refletir nossas práticas 

e conferir maior transparência sobre nossas atividades. As eventuais versões serão publicadas 

no site do GDA. Recomendamos que você verifique periodicamente esta Política para se 

familiarizar com eventuais alterações.  

 

Última alteração 02/05/2022 
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