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Alessandra Perrinchelli Bucholdz & Sônia Perrinchelli cavalheiro



Memórias afetivas é um projeto que prevê a edição de quatro livros infantis, onde a jornalista e
produtora cultural Alessandra Perrinchelli Bucholdz e a pedagoga e incentivadora de leitura Sônia
Perrinchelli Cavalheiro recuperam histórias e memórias de infância, com a proposta de despertar nas
crianças a atenção por momentos singulares, principalmente em família. As ilustrações são do artista
plástico Élio Chaves.

O projeto parte da premissa de que todos temos memórias afetivas ligadas às mais diversas pessoas,
principalmente da família, e são elas que nos possibilitam construir a nossa história, a sermos quem
somos.

A provocação é para que as crianças, se dando conta disso, também comecem a registrar suas
memórias, seja como histórias que algum dia possam ser publicadas, seja como um simples e íntimo
diário, que conduz ao autoconhecimento. O importante é a consciência de que a todo tempo estamos
protagonizando histórias e podemos registrá-las.

Os livros serão lançados em Ponta Grosssa/PR e em Bataguassu/MS, onde moram as autoras.

Memórias afetivas



o Reinações de vô Tônico

o Um dia especial

o A lata de cortar cabelo

o Coisas de Sofias

LIVROS QUE COMPÕEm A COLEÇÃO

* Cada livro terá a tiragem de 1000 unidades



30% da tiragem dos livros (1.200 unidades) será distribuída gratuitamente em escolas da rede
pública de ensino

As autoras organizarão oficinas de leitura com alunos da rede público de ensino

As autoras organizarão oficinas de escrita com alunos da rede pública de ensino

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS



QUEM PODE INCENTIVAR O PROJETO
Vetibulum congue 

👧👦

😉
O projeto Memórias Afetivas é aprovado pelo Ministério da Cultura, através 
da Lei Rouanet, o que permite que para viabilizá-lo as empresas tributadas 
pelo lucro real destinem 4% do Imposto de Renda devido ao projeto, com 
dedução de 100% do valor no IR a pagar.

Pessoa físicas, que pagam Imposto de Renda e fazem a declaração pelo modelo completo também 
podem destinar 6% do Imposto de Renda devido.

Dados bancários:
MINC PRONAC 185473
Alessandra Perrinchelli Bucholdz
Banco do Brasil
Agência 0030-2
Conta 107738-4

Os valores do incentivo podem ser depositados em conta corrente aberta pelo Ministério da Cultura 
exclusivamente para o projeto até 28/12.

Mais informações: alessandra@abcprojetos.com.br ou 42 99118-9007

mailto:alessandra@abcprojetos.com.br


Valor do projeto: R$ 59.072,00

(R$ 14.768,00 por livro)

Contrapartidas:

o Logomarca da empresa na contracapa do livro

o Banner com a logomarca da empresa no lançamento

o Agradecimento no lançamento

o 10% da tiragem de cada livro (100 unidades) será
destinada aos patrocinadores, proporcionalmente ao
valor do patrocínio

Contato: Alessandra P. Bucholdz

42 99118-9007

alessandra@abcprojetos.com.br


