CADERNO DE
PAT R O C Í N I O S

“

“

FAÇAM O PAÍS QUE VOCÊS
DESEJAM, VOCÊS IDEALIZAM E
VOCÊS MERECEM
General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas

Brasília 2020

O

Instituto General Villas Bôas (IGVB)
foi inspirado pelo desejo de se
lançar um olhar sobre a história do
Brasil e do seu povo, buscando caminhos
que contribuam para o nosso crescimento
como Nação e para o alcance das aspirações
mais profundas e mais caras ao País. “Após
intensas ref lexões, decorrentes da minha
vivência pessoal e prof issional, decidi retribuir,
por meio do IGVB, todo o conhecimento e
acesso que tive a oportunidade de adquirir
em todos esses anos”, registra o General
Villas Bôas.
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas nasceu
em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em
7 de novembro de 1951. Filho de militar,
seguiu os passos do pai e ingressou
na Escola Preparatória de Cadetes do
Exército em 1967. Trilhou uma carreira de
sucesso, passando por cargos de destaque
– Comandante Militar da Amazônia,
Comandante de Operações Terrestres –
até alcançar posto máximo: Comandante do
Exército Brasileiro, função que exerceu entre
os anos de 2015 e 2019.
Em 2016, Villas Bôas foi diagnosticado com
ELA (Esclerose Lateral Amiotróf ica). Assim,
mostrou aos brasileiros que um homem
em cadeira de rodas pode também estar à
frente do maior Exército da América Latina,
com a aprovação e o respeito dos seus
subordinados. Mais do que isso, mostrou
ao mundo a força de um Exército coeso,
tornando-se um dos personagens chave da
política brasileira.
Após a passagem de Comando, o General
continua aprendendo todos os dias a
conviver com a ELA, a conhecer seus
direitos e a trocar experiências, sem nunca
ter deixado de trabalhar. Com o Instituto,
ele busca compartilhar sua história, suas
ideias e ref lexões, e por essa razão elegeu

a Tecnologia Assistiva como um dos
pilares da associação que leva o seu nome.
“Pretendemos trazer visibilidade ao tema,
estimulando o debate e contribuindo para o
desenvolvimento e o amplo acesso a novas
tecnologias e inovações que favoreçam o
aumento da qualidade de vida e promovam
cidadania e dignidade”, destaca.
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Este caderno chega às suas mãos para
apresentar o IGVB, seus objetivos, atividades
e áreas de atuação, pois buscamos parceiros
e potenciais patrocinadores, dispostos a
contribuir com doações anuais. Seja bemvindo e boa leitura!
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General-de-Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas

O INSTITUTO
O Instituto General V illas Bôas é uma
associação civil, de caráter privado e social,
apartidária e sem fins lucrativos. Seus projetos
são baseados em três pilares:

I. Organização e manutenção do
Acervo do General Villas Bôas;

II. Elaboração de um Projeto de
Nação;

III. Apoio

a projetos e iniciativas
relacionadas ao campo da
Tecnologia Assistiva.

ACERVO GENERAL
VILLAS BÔAS
C o n s i s t e n a r e u n i ã o, o r g a n i z a ç ã o,
gerenciamento e conservação do acervo
material e imaterial do General Villas Bôas, com
o objetivo de preservar seu legado documental
e bibliográf ico, assim como divulgar seu
pensamento e suas ref lexões sobre as
questões militares, políticas, econômicas e
sociais do Brasil. Terá uma exposição f ixa
na sede do IGVB, localizada em Brasília, e
conteúdo multimídia disponibilizado em canais
e plataformas eletrônicas.

PROJETO
NACIONAL
Trata-se da elaboração de uma estratégia
nacional abrangente, fundamentada na
Constituição Federal, alinhada com os
objetivos nacionais e submetida aos mais

elevados critérios político-estratégicos. O
processo desenrola-se a partir da realização
de simpósios, além de audiências públicas
e debates setoriais, com a participação de
representantes do Governo, sociedade civil e
iniciativa privada, com o objetivo de se chegar
ao que seriam os Grandes Rumos do País.
O Projeto Nacional será o resultado de um
trabalho de elaboração de cenários por
uma direção centralizada de especialistas,
o levantamento de uma situação futura
consolidada, discussões e sugestões, definindo:
Visão integradora do futuro do País;
Um panorama do Brasil pós-pandemia
COVID-19;
n Análise setorial dos quatro eixos estruturantes
do Projeto Nacional: gestão estratégica,
desenvolvimento, segurança e bem-estar;
n Rumos e objetivos nacionais;
n Óbices e ameaças; e
n Diretrizes estratégicas, nor teando a
def inição das estratégias e programas.
n

n

O cronograma prevê um primeiro simpósio
para apresentação e reestruturação dos
estudos da direção especializada. Num
segundo momento, essas visões são
discutidas e levantados os óbices e ameaças
àquele cenário proposto. Em um terceiro
encontro, dois meses após o segundo, haverá
a discussão da minuta do Projeto Nacional,
com apresentação de sugestões. Então, tudo
retorna à diretoria, que finaliza o projeto e o
apresenta à sociedade.
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TECNOLOGIA
ASSISTIVA
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Consiste no estímulo a projetos, iniciativas e
ações, assim como na participação ativa no
debate sobre a pesquisa, o desenvolvimento, o
acesso e a popularização de novas tecnologias
e inovações voltadas à melhoria da saúde
pública no Brasil. Tem como objetivo maior

contribuir para o aumento da qualidade
de vida das pessoas com doenças raras,
crônicas e deficiências, de forma a favorecer
o pleno exercício de sua cidadania – não só
pela ampliação e diversificação do acesso ao
mercado profissional, mas também atendendo
aos aspectos práticos da questão, tais como
acessibilidade e comunicação. Neste sentido,
estão incluídos os estudos e a discussão sobre
a legislação, direitos e possibilidades para
esse público, com vistas às instituições que
se dedicam ao seu apoio e atendimento.

ATIVIDADES
As principais atividades do IGVB que permitem
visualizar os eixos de atuação relacionados aos
interesses de potenciais patrocinadores:
Participar da elaboração e execução de
projetos, programas e planos de ação
correlatos, enquadrados entre os objetivos do
IGVB.
n Promover e prestar serviços técnicos que atendam
às necessidades dos setores público e privado,
de modo a contribuir com o desenvolvimento
tecnológico do País e com a formação de
especialistas nas suas áreas de atuação.
n Colaborar com instituições públicas e
privadas, nacionais e internacionais, em
programas de desenvolvimento nas áreas de
meio ambiente e inovação tecnológica.
n Atuar em conjunto na promoção de cursos,
simpósios, seminários e conferências,
visando ao aperfeiçoamento do ensino
e dos conhecimentos nas áreas de suas
especialidades.
n Oferecer cursos de especialização lato sensu,
observando-se a legislação específica.
n Colaborar e apoiar iniciativas:
n na edição de obras intelectuais e a produção
e difusão de bens e valores culturais
universais, formadores e informadores de
conhecimento, cultura e memória;
n em programas de graduação e de pósn

graduação, visando à atualização da
capacitação de mão-de-obra e treinamento
com qualificação;
n nas
ações de pesquisa, ensino e
desenvolvimento institucional de interesse
da comunidade; e
n na promoção de intercâmbio com entidades
congêneres, nacionais ou estrangeiras,
mantendo integração com esses organismos
ou serviços.
n Conceder, nos limites da disponibilidade de
seus recursos financeiros, bolsas de estudo
em nível de graduação e pós-graduação
para estágios, auxílios de assistência e
outros benef ícios a professores, alunos,
pesquisadores, cujas atividades sejam,
comprovadamente, relacionadas com o ensino,
pesquisa e extensão e que possam resultar em
benefício à comunidade.
n
Insti tuir prêmios de estímulo e
reconhecimento a pesquisadores que tenham
contribuído para o desenvolvimento científico,
técnico e cultural do País.
n Criar e gerir núcleo e agência de inovação
tecnológica que tenham por f im o
desenvolvimento de atividades relacionadas
com seus objetivos estatutários.
n Ministrar cursos presenciais, e a distância,
e palestras relacionados com seus objetivos.
n Gerir e administrar recursos para a execução
de projetos, por conta e ordem de terceiros.
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PÚBLICO ALVO
DO IGVB
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O público alvo do IGVB é amplamente
extenso e diversif icado, haja vista seus
três projetos básicos - Acervo do General
Villas Bôas, Projeto Nacional e Tecnologias
Assistivas - estarem relacionados a todos
os campos de poder, político, econômico,
militar, científico-tecnológico e psicossocial,
sendo estes, por sua vez, transversais aos
propósitos finalísticos com que a sociedade

constitui o Estado nacional, traduzidos por
desenvolvimento, segurança e bem-estar.

QUADRO SOCIAL
E ÓRGÃOS
ASSOCIATIVOS
DO IGVB
O Quadro Social é composto por associados
fundadores, colaboradores e beneméritos,
cujos direitos e deveres estão estabelecidos
em Estatuto. Os Órgãos Associativos são
a Assembleia Geral, o Conselho Superior,
a Diretoria e o Conselho Fiscal, com suas
composições e atribuições determinadas em
Estatuto. O Conselho Superior é presidido
pela senhora Maria Aparecida Villas Bôas,
também presidente do IGVB. O diretorpresidente é o General Marco Aurélio Vieira,
o diretor-adjunto é Alexandre Torres.

PATRIMÔNIO
E RECURSOS
O patrimônio e os recursos do IGVB poderão
ser originados nas seguintes fontes:

01

Patrocínios, de acordo com o previsto neste
caderno;

02

Contribuições dos associados e de
instituições privadas autônomas;

03

Doações, legados, auxílios, subvenções e
estímulos concedidos por pessoas naturais
ou jurídicas, de direito público ou privado,
nacionais ou estrangeiras;

04

Receitas oriundas de pesquisas, estudos,
cursos, seminários, eventos, direitos autorais,
privilégios de isenção, cessão de direitos,
serviços;

05

Receitas resultantes de convênios ou acordos
com entidades públicas ou particulares,
nacionais ou estrangeiras;

06

Bens, valores, juros e rendimentos de
investimentos;

07

Mutações, manobras e/ou arranjos
patrimoniais, inclusive aqueles resultantes de
locações de bens;

08
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Rendas eventuais.
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PADRÕES DE
PATROCÍNIO

VENHA FAZER PARTE DO IGVB COMO
INCENTIVADOR DOS NOSSOS PROJETOS!

PROPOSTA DE COTAS ANUAIS

Contrapartida

PAT R O C I N A D O R
DIAMANTE
R$ 500.000,00

Indicação de especialistas em até cinco áreas de interesse
participação na elaboração de Cenários do Projeto de Nação.
n Inserção da logomarca no material promocional do Projeto
de Nação em todos os Simpósios.
n Apresentação de vídeo de até 1 minuto na solenidade de
abertura dos Eventos realizados pelo IGVB com autoridades,
lideranças políticas, empresas e sociedade civil.
n Aplicação de logomarca no site e redes sociais do Instituto
General Villas Bôas.
n Inserção da logomarca nos anúncios em meios de mídia
de abrangência nacional.
n Divulgação no site e redes sociais do IGVB de vídeo
fornecido pelo patrocinador (de até 2min).
n

Contrapartida

PAT R O C I N A D O R
ESMERALDA
R$ 250.000,00

Apresentação de vídeo de até 1 minuto na solenidade de
abertura dos Eventos realizados pelo IGVB com autoridades,
lideranças políticas, empresas e sociedade civil.
n Aplicação da logomarca no site e redes sociais do Instituto
General Villas Bôas.
n Inserção da logomarca nos anúncios em meios de mídia
de abrangência nacional.
n Divulgação no site e redes sociais do IGVB de vídeo
fornecido pelo patrocinador (de até 2min).
n

PAT R O C I N A D O R
OURO
R$ 120.000,00

Contrapartida

Aplicação da logomarca no site e redes sociais
do Instituto General Villas Bôas.
n Inserção da logomarca nos anúncios em meios
de mídia de abrangência nacional.
n Divulgação no site e redes sociais do IGVB de
vídeo fornecido pelo patrocinador (de até 2min).
n

PAT R O C I N A D O R
P R ATA
R$ 60.000,00

Contrapartida

Aplicação da logomarca no site e redes sociais
do Instituto General Villas Bôas.
n Inserção da logomarca nos anúncios em meios
de mídia de abrangência nacional.
n

PAT R O C I N A D O R
BRONZE
3
0
.000,00
R$

Contrapartida

Aplicação da logomarca no site e redes sociais
do Instituto General Villas Bôas.
n

SAIBA MAIS
Instituto General Villas Bôas
CNPJ 37.270.193/0001-00
Edifício Armando Monteiro Neto SBN Quadra 01, Bloco I, 8º
andar - Asa Norte CEP 70040-913 Brasília-DF
Telefone: (61) 3217-1251
E-mail: faleconosco@igvb.com.br
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/igvb/
www.igvb.com.br
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Estamos nas redes sociais:
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Faça sua doação:
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Ag: 1003-0

Ag: 2407

CC: 66.909-1

CC: 4465-5
Este caderno foi elaborado em parceria com a FSB Comunicação.

I N I C I AT I VA

APOIO

PELO FUTURO DA INDÚSTRIA

