
Porque desenvolvemos projetos e programas sociais que dão oportunidades de acesso ao que é básico para um crescimento saudável: segurança 
alimentar, saúde, educação, acesso à arte e cultura, qualificação, dentre outros. Conectados com madrinhas, padrinhos, colaboradores, parceiros, 
voluntários e as Organizações Sociais Parceiras, conseguimos atender mais de 100 mil pessoas anualmente e mais de 40 mil crianças. 
Além disso, a transparência é essencial para nós. Periodicamente publicamos em nosso site auditorias e relatos de sustentabilidade com balanços 
das nossas ações. Somos cinco vezes seguidas uma das melhores 100 ONGs do Brasil e três vezes a melhor ONG para crianças e adolescentes. 

Ela vai para um fundo e é distribuída conforme a necessidade e realização dos nossos programas e projetos sociais.

Toda e qualquer contribuição faz diferença e é muito importante para que continuemos transformando a realidade das nossas crianças. 
Não se preocupe.

Por que devo incluir o ChildFund Brasil no meu testamento?

Não tenho um grande bem para doar, e agora?

Como minha contribuição será aplicada?

O bem que você faz hoje pode continuar fazendo quando você não estiver mais por aqui, e não custa 
nada agora. 

A mudança que você quer ver no mundo pode começar agora. Inclua o ChildFund Brasil no seu 
testamento e plante a semente da oportunidade para as 
próximas gerações. 

Com a sua contribuição, vamos continuar conectando crianças em situação de pobreza e extrema 
pobreza ao que é básico para que cresçam saudáveis e sejam protagonistas da sua própria realidade.  

Não importa o tamanho ou a quantidade do legado que você quer deixar, ele vai fazer toda a diferença. 
Infelizmente, a vulnerabilidade social ainda cresce no Brasil e milhares de crianças não têm acesso ao 
que é básico, como segurança alimentar, saúde, educação e qualificação. 

É por isso que a sua doação vai fazer a diferença. Seguimos na missão de construir oportunidades e 
ferramentas para que a criança consiga ser protagonista da sua própria história e com a sua contribuição 
podemos atingir cada vez mais pessoas. Não só as crianças que são beneficiadas, mas também as suas 
famílias e comunidades por meio dos nossos programas, projetos sociais e campanhas. 

Um legado é o que você deixa reverberando no mundo e nas pessoas. 
Nesse ato de compaixão, ele vai ser o compromisso e as oportunidades que vai 
criar na vida de crianças, adolescentes, jovens, suas famílias e comunidades. 
É um ato de generosidade para as próximas gerações.

/ChildFundBRchildfundbrasil /childfundbr childfundbrasil

Testamento 
Solidário 
ChildFund Brasil

Se já tiver feito o 
testamento você pode 
alterar no tabelionato 

de notas

Ou fale conosco 
que também podemos 

te orientar

Informe aos seus 
familiares e entes 

queridos

Entre em contato com 
o seu advogado 

para orientação jurídica 
se necessário

Teremos grande alegria em te orientar e dar informações sobre o processo, que é simples. 

QUAL LEGADO VOCÊ QUER DEIXAR PARA O MUNDO 
E PARA AS FUTURAS GERAÇÕES?

PASSO A PASSO PARA INCLUIR NOSSA CAUSA NO SEU TESTAMENTO

Entre em contato através do nosso site


