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SOLIDARIEDADE

Adesão ao programa de contribuição financeira
mensal para o Instituto General Motors

Caro doador(a), 

É com grande alegria que recebemos a sua participação nesta iniciativa. 

Desde 1993, atuamos no Brasil contribuindo para o desenvolvimento das comunidades, criando projetos 
significativos e inclusivos, que permitem gerar transformações positivas a todos e todas que deles 
participam.

Devido ao impaDevido ao impacto negativo e inesperado do Covid-19 nas comunidades em que trabalhamos, tornou-se 
necessário a adaptação dos projetos, pensando no momento em que estamos vivendo, a fim de contribuir 
para uma melhora gradativa sob os reflexos advindos da pandemia.

Atualmente, abraçamos três causas prioritárias: ajuda humanitária, desenvolvimento econômico e social e 
educação em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM). 

PPrincipal braço de responsabilidade social da GM no Brasil, acreditamos que temos um papel crucial no 
desenvolvimento de uma filantropia estratégica, encurtando distâncias sociais e demonstrando os valores 
da empresa também às comunidades.

A sua contribuição ao decorrer de 2021 apoiará iniciativas de ajuda humanitária para comunidades em 
situação de vulnerabilidade social dos 7 municípios em que a GM possui operações no Brasil, cidades aos 
seus entornos e outras regiões do país.

Vamos juntos?

Qual a daQual a data de hoje?

Qual seu nome completo? *

 

Qual o número de funcionário (número do Oracle) *



Qual seu e-mail GMF?*

Qual seu telefone com DDD? *

 

Você já é um doador do IGM? *

Qual valor mensal você quer destinar às iniciativas sociais do Instituto General Motors? *

 

VVocê autoriza que o valor escolhido acima seja descontado em folha de pagamento todos os meses, 
em atendimento ao disposto no artigo 462 da Consolidação das Leis de Trabalho? A GMF será 
responsável pelo repasse ao Instituto GM via depósito em conta corrente. A doação somente 
ocorrerá quando houver saldo positivo na remuneração. *

Declaro estar ciente que tais doações não estão sujeitas a dedução do Imposto de Renda anual, 
bem como, não será aplicado qualquer efeito de dedução da base de cálculo mensal e/ou anual. *

VVocê está ciente e se compromete a não lançar os valores doados no ajuste anual da declaração de 
rendimentos, isentando a GM por qualquer fato vinculado a este tema? *

Escreva aqui o seu nome completo demonstrando o seu interesse em aderir ao programa de 
contribuição mensal para o Instituto GM. *

 

Muito obrigado por sua participação!
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