POLÍTICA DE PATROCÍNIO PARA PESSOAS FÍSICAS
DOADORES OURO
2022
Doações (Vigência Anual)
No início da década de 80, a situação da arara-azul, Anodorhynchus hyacinthinus, (o maior
psitacídeo do mundo) no Pantanal era crítica: com uma população em torno de 1500
indivíduos.
Porém, há mais de três décadas, o Projeto Arara Azul desenvolve pesquisas sobre a
biologia da espécie, conquistando repercussão internacional.
O Projeto Arara Azul estuda a biologia e relações ecológicas da arara azul-grande, realiza
o manejo e promove a conservação da arara azul em seu ambiente natural, em 54
fazendas, numa área de 400 mil hectares no Pantanal no Estado de Mato grosso do Sul.
No Pantanal Sul, as araras-azuis são bastante seletivas, pois 95% de seus ninhos são
encontrados em uma única espécie arbórea: o manduvi (Sterculia apetala) e são
dependentes de duas palmeiras para alimentação: acuri (Scheelea phalerata) e bocaiúva
(Acrocomia aculeata), das quais comem apenas as castanhas.
Além disso, no mesmo período de reprodução, outras espécies que também ocupam
grandes cavidades, disputam com elas, locais para reprodução. Assim, atividades de
manejo realizadas no campo, beneficiam não só as araras azuis mas, que são no mínimo
24, espécies que coabitam com ela.
Outros projetos também vêm sendo desenvolvidos pelo Instituto Arara Azul, todos voltados
para a conservação de espécies em diferentes ambientes, inclusive nos urbanos; onde as
lições do Projeto Arara Azul são fundamentais na implementação das ações.
O Instituto Arara Azul tem conquistado muitos resultados relevantes, mas o maior deles é
o apoio dos seus parceiros que não medem esforços em ajudar.
Para que os patrocínios pudessem ser classificados, com os bônus para os parceiros, foi
instituída pelo Instituto Arara Azul uma política interna para as diferentes doações. Como
pessoa física, existe a opção de escolher e ser um(a) “Patrocinador(a) Ouro”.

Cada patrocinador(a) OURO poderá, ser assim classificado(a):

TUCANO
Contribuição entre R$1.201,00 a R$10.000,00 (um mil e duzentos e um reais a dez mil
reais);
➢ Kit de Boas-Vindas com produtos exclusivos do Instituto;
➢ Inclusão do nome na Política de Patrocínio de Pessoa Física-OURO no Site do
Instituto Arara Azul, na categoria TUCANO;
MARACANÃ
Contribuição entre R$10.001,00 e R$50.000,00 (dez mil e um reais a cinquenta mil reais)
➢ Kit de Boas-Vindas com produtos exclusivos do Instituto;
➢ Relatório Executivo anual digital;
➢ Cessão de fotos realizadas pela própria equipe (Obs: Para uso das fotos
profissionais doadas ao Instituto será repassado os nomes dos fotógrafos
responsáveis para os devidos créditos);
➢ Inclusão do nome na Política de Patrocínio de Pessoa Física-OURO no Site do
Instituto Arara Azul, na categoria MARACANÃ;
➢ Desconto de 10% nos produtos exclusivos, disponíveis para troca no site;
CANINDÉ
Contribuição entre R$50.001,00 e R$100.000,00 (cinquenta e um mil reais a cem mil
reais);
➢ Kit de Boas-Vindas com produtos exclusivos do Instituto;
➢ Relatório Executivo anual digital;
➢ Cessão de fotos realizadas pela própria equipe (Obs: Para uso das fotos
profissionais doadas ao Instituto será repassado os nomes dos fotógrafos
responsáveis para os devidos créditos);
➢ Inclusão do nome na Política de Patrocínio de Pessoa Física-OURO no Site do
Instituto Arara Azul, na categoria CANINDÉ;
➢ Desconto de 15% nos produtos exclusivos, disponíveis para troca no site;

VERMELHA
Contribuição entre R$101.000,00 a R$200.000,00 (cento e um mil reais a duzentos mil
reais);
➢ Kit de Boas-Vindas com produtos exclusivos do Instituto;
➢ Relatório Executivo anual digital;

➢ Cessão de fotos realizadas pela própria equipe (Obs: Para uso das fotos
profissionais doadas ao Instituto será repassado os nomes dos fotógrafos
responsáveis para os devidos créditos);
➢ Inclusão do nome na Política de Patrocínio de Pessoa Física- OURO no Site do
Instituto Arara Azul, na categoria VERMELHA;
➢ Vídeo direcionado ao doador, gravado pela Dra. Neiva Guedes, com os
agradecimentos;
➢ Desconto de 20% nos produtos exclusivos, disponíveis para troca no site;
AZUL
Contribuição acima de R$201.000,00 (duzentos e um mil reais);
➢ Kit de Boas-Vindas com produtos exclusivos do Instituto;
➢ Relatório Executivo anual digital;
➢ Cessão de fotos realizadas pela própria equipe (Obs: Para uso das fotos
profissionais doadas ao Instituto será repassado os nomes dos fotógrafos
responsáveis para os devidos créditos);
➢ Inclusão do nome na Política de Patrocínio de Pessoa Física- OURO no Site do
Instituto Arara Azul, na categoria AZUL;
➢ O Livro “Joias Azuis no Céu do Pantanal” autografado pela Dra. Neiva Guedes;
➢ Vídeo direcionado ao doador, gravado pela Dra. Neiva Guedes, com os
agradecimentos;
➢ Desconto de 25% nos produtos exclusivos, disponíveis para troca no site;
➢ Outras recompensas a serem acordadas entre as partes;
As doações poderão ser efetuadas para:
Instituto Arara Azul
Banco Santander – 033
Agência – 1313
Conta Corrente – 13000218-5
CNPJ: 05.910.537/0001-02
Após a sua doação, por favor, nos envie o comprovante do depósito e as informações
para o recebimento do seu Recibo e da sua Recompensa.
Muito obrigada!!!
Equipe do Instituto Arara Azul.
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