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INSTITUTO ITORORÓ
DE ARTES E OFÍCIOS

APITO - ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DE
IMÓVEIS TOMBADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO



O IAO - Instituto Itororó de Artes e Ofícios é um espaço voltado para 
a formação de restauradores do patrimônio imobiliário tombado de 
São Paulo. Porém sua área de atuação e abrangência cultural não se 
limitam à formação de profissionais restauradores. O IAO tem em sua 
missão e objetivo de atuação um papel muito mais complexo: ele 
deve ser um centro aglutinador para a preservação do patrimônio 
imobiliário com formação cultural, profissional e atuação social junto 
à comunidade paulistana.
Os processos formativos para a restauração do patrimônio 
imobiliário tombado deverão ser umbilicais à aquisição do 
conhecimento, da cultura, da história e da arte que construiu a cidade 
de São Paulo. 



 Os processos de intervenção junto ao patrimônio imobiliário deverão 
levar em conta, além da preservação e manutenção do imóvel 
propriamente dito, as condições socioeconômicas e históricas 
envolvidas neste processo.
E essas condições vão além do patrimônio que será motivo de 
intervenção, elas deverão alcançar a mão de obra que será formada 
para a prestação desses serviços. 
Essa mão de obra será selecionada através de parcerias com 
entidades religiosas (em especial a pastoral do imigrante), com 
jovens em situação de risco no entorno imediato da obra e,  em 
especial,  jovens  moradores de abrigos que estão próximos de 
atingir a maioridade e  jovens egressos de entidades de 
ressocialização (Fundação Casa, por ex.).

O IAO e a sua função social



Observamos que a empresa 
dever ter em dia todas as 
certidões fiscais negativas para 
se habilitar ao patrocínio.

Se você é pessoa jurídica ou física 
contribuinte do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS ou do Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU na 
cidade de São Paulo, poderá 
destinar recursos financeiros para 
a realização do IAO em até 14% 
desses impostos devidos.

IAO
QUEM PODE SER 
UM PATROCINADOR?



FASE 1 
RESTAURO DO IMÓVEL SEDE DO IAO
RUA  MARTINIANO DE CARVALHO 325
Captação autorizada pelo PROMAC – PMSP
Período de captação : 10/12/2020 a 10/03/2021
Término das obras: Outubro de 2021

FASE  2
CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO IAO
Projeto de captação a ser executado

FASE 3
MANUTENÇÃO E GESTÃO DO IAO
Projeto de captação a ser executado
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R$ 675.269,00
PATROCÍNIO COTA ÚNICA 

Logomarca de apoio 
placa de obra;
Logomarca de apoio no 
website do projeto e 
assessoria de imprensa; 
Logomarca em todo o 
material de divulgação e 
noite de coquetel de 
entrega da obra.



PATROCÍNIO
DIVIDIDO
EM 5 COTAS
R$ 135.053,80
POR COTA 

Logomarcas de apoios placa de obra,

Logomarcas de apoios no website do projeto, 

Logomarcas de apoios em todo o material de
divulgação e noite de coquetel de entrega da obra.



Rua Teixeira Mendes, 40
Bairro do Cambuci. SP/SP.

CEP. 01517-010

E-mail: contato@arteeduca.com.br

Fone: (11) 3277-7079

Conheça nossas ações em:
www.arteeduca.com.br 


