INFORMATIVO #04
abril 2019

A.

Que tal destinar e saber onde realmente seu imposto será utilizado?
Se você, PF, já destinou 6% do seu IR Devido – Exercício 2018 → MUITO OBRIGADO!
Mas, se não... ainda tem 1 mês para fazer sua destinação! Só que agora é de somente 3% para PF.

http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/
*durante os meses de março e abril, quando a Receita Federal disponibiliza o Programa Gerador de Declaração do Imposto de Renda, as doações de pessoas
físicas podem ser efetuadas até o teto de 3% do imposto devido (somente para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), diretamente na declaração.

Você deverá fazer isto diretamente na sua declaração de Imposto de Renda até 30 de abril:
PASSO 1
Lá no final tem o grupo que se chama RESUMO DA DECLARAÇÃO •
•
•

flecha 1 no desenho abaixo
O segundo item é o referente a doações ECA – flecha 2
gera um novo item com a doação ao COMTIBA – flecha 3

PASSO 2
Embaixo a direita marca NOVO.
Vai abrir o quadro para escolher onde vai a doação
•
Marcar MUNICIPAL – flecha 1
•
Marcar Curitiba PR – flecha 2
•
Inserir o valor – flecha 3
Observar que na flecha 4 o programa já indica quanto pode doar

Feito isto vai ser gerada a DARF para recolher a doação diretamente ao COMTIBA.
Não esquecer que precisa mandar e-mail para a Ass. CASA do PAI avisando que direcionou a doação.
QUALQUER DÚVIDA: ligue para a Casa do Pai (41) 3343 0928 ou mande e-mail: acasadopai.adm@gmail.com
Veja também com o seu contador!
B. EVENTO PROGRAMADO para 5 de maio! Venha!
Este ano, planejamos realizar a cada dois meses, diferentes atividades para celebrar nossos 25 anos de existência!

✓ Em 27 de março, tivemos o Primeiro Encontro de Voluntários, que contou com uma apresentação do Márcio
Soares, vulgo Purê, que falou sobre o relacionamento do cidadão com a prefeitura e sobre como funcionam as
verbas parlamentares. Depois os voluntários participantes apresentaram alguns dos projetos que executam com
as crianças nas casas.

✓ Em 5 de maio, teremos nosso tradicional Almoço entre Amigos, o 25º Almoço! (Veja o convite acima!)
o O grupo SERVOPA nos cedeu seu espaço novamente – MUITO OBRIGADO!
o O Buffet Brondin, do Irani e seu pessoal, novamente estará encarregado de preparar o almoço!
o E grupo de Amigos da Casa do Pai, procuram preparar a complementação, se recebemos doação de: carne para
fazer um barreado, de arroz e frango para um risoto, de farofa para acompanhar a carne, e de sobremesas e
garrafas de vinhos para a venda. Se você quiser doar algum destes itens, entre em contato.
o Um outro grupo de Amigos da Casa, já está a pleno vapor confeccionando itens para o bazar de artesanato, ou
conseguindo itens de decoração e de bijuterias para serem vendidos também.
Veja se você não tem itens em sua casa que estejam sobrando e que podem ser doados para a Casa!

o Os convites podem ser pagos mediante depósito bancário - O CNPJ da Casa é: 00.388.758/0001-49
▪
▪

Banco Itaú (341) Agência: 1538, CC: 39136-6 ou
Caixa Econômica Federal (104) Agência: 1628, CC: 2094-1

o Qualquer dúvida / ou para mandar o comprovante (foto ou escaneado) para o fale com o Rafael, no escritório da
Casa via ‘whatsapp’: (41) 9 8516-6241 ou pelo telefone (41) 3343 0928.
o Você pode também ajudar a vender os convites e a organizar o evento - Fale comigo, Florinda, (41) 9.8834 2349
C. Notícias financeiras do MÊS DE MARÇO
Houve um bom movimento neste mês de março que nos mostrou uma luz no fim do túnel! E como foi feito um relatório no mês
de março sobre a situação atual da Casa, é sobre ele que vamos abordar uns pontos:

1) Do valor total, de R$ 236.500,00, do projeto de Destinação de parte do Imposto sobre a Renda foram captados R$ 42.633,16 até
31/03. Para podermos formalizar e poder pedir o primeiro repasse para pagamento de salários e benefícios por 1 ano, ainda
falta R$ 47.300,00 para podermos formalizar o pedido do primeiro repasse! Também devido a trâmites legais – este valor estará
disponível por volta em julho. AGRADECEMOS A TODOS QUE JÁ DESTINARAM AO PROJETO!!!!!
2) Recebemos R$10.000,00 através da destinação de Emenda Parlamentar do Vereador Paulo Rink para compra de alimentos e
roupas para as crianças. Já entramos com o pedido do repasse desta verba. Porém, devido a trâmites legais, este repasse só
deverá chegar a conta da Casa do Pai por volta de setembro/outubro.
3) Mesmo com as pressões da RIA e do MP, a assistência social junto a Prefeitura está em baixa! E o valor do repasse mensal por
criança abrigada ficou acordado para SOMENTE R$ 1867,00 (hoje é R$ 1360,00), ou seja, ainda insuficiente para cobrir todos os
custos do atendimento de qualidade que as crianças merecem! (Lembrando que os gastos mensais estão por volta de R$2800,00)
4) O processo de formalização do Edital 013/18 está HIPER demorado, com documentos de todas as instituições da RIA indo e
voltando da FAZ/COMTIBA... Pelo jeito ainda está longe de sua conclusão! Quando for formalizado, acrescentará o valor de R$
300,00 mensais por criança, e será um auxílio para cobrir salários e encargos, e com o qual também poderemos comprar
alimentos, e pagar água, luz, vale transporte e combustível. A previsão da liberação deste recurso era final de março – NÃO
ACONTECEU. Entre a liberação e o recebimento, calculem mais 2 meses!!!
O tempo para nós urge! E está muito difícil sobreviver enquanto aguardamos estes recursos
e os prazos para sua liberação! Isto é que está nos deixando nesta situação de gravidade máxima.
5) Por isso ainda contamos (e MUITO!) com o apoio da Sociedade Civil, que somos todos nós – os ASSOCIADOS, VOLUNTÁRIOS e

os DOADORES! A QUEM Agradecemos MUITO! pois é através de sua contribuição mensal/trimestral/semestral (boletos ou
doações), que temos conseguido levar o projeto adiante. Total de 141 sócios ativos (em março – nenhum associado novo!)
▪
▪
▪

Contribuições em Janeiro/2019: 97 associados – totalizando R$ 8.163,03
Contribuições em Fevereiro/2019: 94 associados – totalizando R$ 7.123,88
Contribuições em Março/2019: 84 associados – totalizando R$ 7.298,00

6) Contamos também com PARCERIAS de pessoas que acreditam em nosso projeto! Estamos em conversações para realizar uma
nova campanha de sócios a ser lançada em 5 de maio! Aguardem!

D. NECESSIDADES imediatas!
▪
▪
▪
▪

Para o dia-a-dia das casas
CARNE
Shampoo e condicionador para as meninas
Sabão em pó e amaciante
1 liquidificador

Associação Casa do Pai - www.casadopai.org.br
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320
Fone/Fax: (41) 3343 0928.
CNPJ nº 000.388.758/0001-49
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6

▪
▪
▪
▪

Outras necessidades
Artesanato para o bazar do almoço
Voluntários para reforço escolar
Professor voluntário para aulas de yoga
Escolinha de futebol para 2 meninos

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Registro nº 548, 13 julho 2012.
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