Projeto "Riso nos Hospitais" precisa do seu sorriso!
1- EXPLICANDO A DESTINAÇÃO.
2- PASSO A PASSO COMO FAZER O DEPOSITO FIA/CONCAV.
3- DADOS DO PROJETO RISO NOS HOSPITAIS.
1 - DESTINAÇÃO PARA O FUNDO DA CRIANÇA FIA) PODE SER FEITA ATÉ 30
DE ABRIL
O subsecretário de arrecadação e atendimento da Receita Federal do Brasil, Carlos
berto Occaso divulgou ontem por meio de uma coletiva de imprensa, as novas regras
do imposto de renda. A Instrução Normativa 1.246/2012 que trata das novas regras,
diz também, que as destinações para os Fundos da Criança (Municipal, Estadual,
Distrital e Federal) poderão ser feitas até 30 de abril deste ano, e poderão ser
abatidas ainda em 2012.
Occaso explicou que as destinações podem ser feitas até 3% do imposto devido. Isto
significa que o valor da destinação é diferente, pra quem destinou até o último dia
bancará rio do ano passado, quando era possível destinar até 6% do imposto devido,
mas dedução ficou pra este ano.
Contudo, vale lembrar que a dedução global é de 6%, e que a destinações só são
permitidas para os contribuintes que apresentam a declaração por meio do modelo
completo.
Para explicar melhor, vamos a alguns exemplos:
Situação 1: O cidadão “A” destinou para o fundo do idoso até o último dia bancário do
ano passado 3% do imposto devido. Com a nova instrução normativa, ele pode
destinar até 3% para os Fundos da Criança, totalizando 6%, que é o percentual
permitido.
Situação 2: O cidadão “B” optou por nenhuma isenção fiscal em 2011, mas gostaria
de fazer a destinação para os Fundos da Criança. Ele pode destinar até 3% do
imposto de devido.
Situação 3: O cidadão “C” optou por nenhuma isenção fiscal em 2011, mas gostaria
de fazer a destinação para os Fundos da Criança no valor de 6% do imposto
devido. Ele pode fazer a destinação, mas só poderá declarar em 2013. Nesse caso
aconselha-se que ele faça a destinação de 3% até 30 de abril (para que possa ter a
dedução ainda este ano), e no final deste ano faça a destinação de 6% para a
declaração de 2013.
A nova regra coloca um novo cenário para a destinação aos Fundos da Criança.
Agora os contribuintes passam a ter mais tempo para apurar com precisão, o
montante do imposto de renda devido. Assim, o valor destinado aos Fundos não corre
o risco de exceder os limites fiscais.
Quem ganha com isso são os projetos que são financiados principalmente pelos
Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma pena que o
valor não pôde ter sido ampliado para a dedução global, que é de 6%.
Fonte:
http://www.liberosocial.com.br/2012/02/destinacao-para-o-fundo-da-criancapode-ser-feita-ate-30-de-abril.html - 06/03/2012

2 - COMO FAZER A DESTINAÇÃO de 3% do IR A PAGAR:
Depositar na conta do FIA:
- Banco do Brasil S/A, ag 3665-X, c/c 073606-6; ou BANESTES, ag 236, c/c 152.7647
cod 17-13; beneficiária PMV/FIA, CNPJ 27.142.058/0001-26.
- Depois que a PF faz o depósito bancário ela leva até o CONCAV para pedir a
declaração para o IR, neste momento tem que falar que quer destinar para o
PROJETO RISO NOS HOSPITAIS. Tel do CONCAV/FIA: (27) 3382-6177 e 3227-5943
(ao lado do Mac Donald/Praça dos Namorados e da Porto Seguro, Praia do Canto,
Vitória/ES).
- Gentileza avisar-nos da sua participação: (27) 3227-1688 ou por e-mail:
contato@especialistasdoriso.com.br.
3 - PROJETO RISO NOS HOSPITAIS / PROGRAMA ESPECIALISTAS DO RISO:
Estamos com o Projeto “Riso nos hospitais” aprovado no CONCAV/ FIA aguardando
recursos para funcionar, o objetivo é levar momentos de sorrisos para
aproximadamente 40.000 pessoas por ano nas pediatrias da Grande Vitória/ES no
futuro pretendemos levar a mais cidades, se Deus quiser!
O Programa Especialistas do Riso foi fundado em 1995, com início do Projeto Riso na
Pediatria, na pediatria do Hospital das Clínicas (HUCAM – Hospital Universitário
Cassiano Antônio de Moraes). A missão é "alegrar a vida de pessoas que estão
internadas e tristes". Assim é possível amenizar um pouco do sofrimento através de
brincadeiras com consultas por palhaços disfarçados de médicos e outras vezes,
médicos disfarçados de palhaços. O resultado é brilhante: melhora a auto-estima dos
pacientes, resgata a identidade própria, promove relacionamento interpessoal, facilita
o relacionamento médico x paciente, ocorre a descontração, cumplicidade e risos e, o
organismo encontra forçar para produzir anticorpos e resistir à doença que o aflige no
momento. No ano de 2011 fora m beneficiadas 14.199 pessoas pelo Programa
Especialistas do Riso. Hoje o programa está composto por sete projetos, todos
voltados a beneficiar e preservar o ser humano e sua qualidade de vida como um todo,
pessoal e emocionalmente. Possui os Títulos de Utilidade Pública Estadual e
Municipal, Título Federal de OSCIP, Título de Honra ao Mérito Comendador da Paz.
Gostaríamos de contar com você. Podemos?
Desejamos muitos sorrisos para seu dia!
Atenciosamente,
Roszigraci Simões
Autoria e Coordenação geral dos Especialistas do Riso
Informações: (27) 3227.1688 Sede, 9998.5250 e 3045.7803
www.especialistasdoriso.com.br
www.especialistasdoriso.com.br/tv
Facebook: Especialistas do Riso

