
 INFORMATIVO 
FuNdAdA eM 22 de MAIO de 2010 Nº 37, Ano 6 Abril de 2017 

Razão Social: Casa Lar Luz do Caminho    CNPJ: 12.187.675/0001-70  
Telefones:  (048) 3206-9519 /  (048) 99632-4260  /  (048) 98447-7176  /  (048) 98861-9887  

Email: casalarluzdocaminho@gmail.com Facebook: /casalarluzdocaminho Site:www.casalarluzdocaminho.org 

EMPRESA SOLIDÁRIA :    A empresa RC Gesso, localizada nos Ingleses, é uma empresa familiar, e encontra-se no mercado desde o ano de 2011.  Nossa Casa foi procurada pelos seus representantes, com a finalidade de firmarmos uma parceria, onde parte do valor de cada obra realizada por eles seria revertido para a nossa Casa.  Então, a partir deste mês de abril, uma parte do valor de todo o trabalho que você fizer com a RC Gesso será revertido para a Casa Lar Luz do Caminho. O recurso será utilizado para continuar mantendo nossa Casa e acolhendo nossas crianças sempre com muito zelo e carinho. Ficamos imensamente gratos e felizes pela iniciativa, apoio e pela confiança. Esperamos que nossa parceria se torne um grande sucesso, e que muitas pessoas continuem apoiando nossa causa. 

    Caro Voluntário da Casa Lar Luz do Caminho, Agora, além das suas atitudes, você pode nos apoiar transformando suas compras onlines em doações.  E o melhor de tudo: Sem você gastar NADA A MAIS por isso! Fechamos uma parceria com O Polen, uma plataforma que transforma a compra de passagens aéreas, eletroeletrônicos, livros e vários outros itens em doações para a Casa Lar. Como funciona? Sempre que você fizer uma compra online utilizando O Polen, uma comissão de venda das lojas é transformada em doação para a casa Lar. Você não paga nenhuma taxa extra, quem doa é a própria loja. É bom dizer que a compra fica em sigilo e segurança, seus dados não são compartilhados com O Polen e nem com a Casa Lar. Como ajudar? É simples! Ative o aplicativo no navegador Chrome do seu computador apenas uma vez e sempre que você for comprar, o aplicativo te lembra de apoiar! É rápido, simples e seguro instalar. www.opolen.com.br/apoiar/casalarluzdocaminho  Tá to super afim de participar, mas tenho certeza de que vou acabar esquecendo de acessar O Polen. - Não se preocupe! Sempre que você acessa uma loja parceira, eles irão te lembrar de usar o raio polinizador.    Prontinho! Agora você está ajudando sem gastar nada e a Casa Lar Luz do Caminho agradece!  

Quer ajudar  muitas crianças nesta Páscoa?  

A empresa Via Laser está com uma promoção imperdível. Esta ação irá a j uda r  vá r ias  ins t i t u i ções  de acolhimento e a Casa Lar Luz do Caminho é uma delas.  “Nós queremos fazer a diferença na Páscoa de muitas crianças, e você pode fazer parte de tudo isso!” Para que essa Páscoa não seja feita apenas de doces e chocolates, resolvemos criar uma ação onde os nossos parceiros são várias Instituições de Caridade das cidades onde ficam as Unidades da Vialaser. No fim do mês, todo o dinheiro arrecadado será destinado para a compra de alimentos e entregue às Instituições carentes escolhidas, e a Casa Lar Luz do Caminho é uma delas. Saiba mais sobre a promoção assistindo o nosso vídeo: www.estetica.vialaserdepilacao.com.br/pascoa_das_criancas 



Espaço destinado à empresa que queira reproduzir 200 cópias deste informativo em 
papel. Interessados entrar em contato com direção de comunicação e marketing pelo 

e-mail: comunicacaosocialcasalar@gmail.com  

Prezados Amigos, 
 E se ao invés de mandar todo o seu dinheiro do  imposto de renda para a União em Brasília você pudesse destinar parte dele para um projeto social de referência que atende crianças na cidade de Florianópolis? Chegou mais uma vez o período de apresentarmos a Declaração do Imposto de Renda! Por isso aproveitamos a oportunidade para divulgar a Nossa Campanha: “O seu Leão pode ser nosso amigo!”. A Casa Lar Luz do Caminho é responsável pelo acolhimento de crianças de 0 a 5 anos de idade que tiveram seus direitos violados, em situação de risco social e pessoal com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Nossos projetos possuem certificação pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e do Adolescente que com muita seriedade fazem a diferença na vida das crianças acolhidas pela instituição. Apresentamos a vocês o Projeto Berçário de Paz que é responsável por toda a manutenção do trabalho realizado na Casa Lar Luz do Caminho. Neste projeto constam todas as despesas que a instituição possui relacionadas à infra-estrutura como: folha de pagamento dos funcionários, materiais pedagógicos, equipamentos, produtos que não recebemos através de doação, enfim, tudo o que precisamos manter a instituição funcionando.  No imposto solidário o valor doado é deduzido ou restituído na declaração do imposto de renda. Segundo o artigo 206 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo essas doações INTEGRALMENTE deduzidas do imposto de renda:    A Pessoa Física, que efetua a declaração no modelo completo, poderá deduzir: 3% do  imposto realmente devido, no ato do preenchimento da Declaração de Ajuste Anual que deve ser apresentada até 30.04.2017. Neste caso as doações deverão ser efetuadas entre 01.01.2017 e 30.04.2017, através da emissão de DARF (Documento de Arrecadação de Receita Federal), no momento do preenchimento da Declaração.     A Pessoa Jurídica, que apura pelo lucro real, poderá deduzir: Até 1% do imposto de renda apurado pelo Lucro Real na declaração a ser entregue no ano de 2017.   

A Casa Lar Luz do Caminho agradece imensamente sua contribuição e  empregará este recurso no atendimento às crianças acolhidas.  

FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO:   É fácil e rápido, são apenas dois passos:   
1— No momento do preenchimento da 
Declaração de Ajuste Anual, o 
contribuinte deverá indicar o valor a ser 
doado ao CNPJ 18.798.340/0001-75 
(Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
Florianópolis), gerando uma guia DARF 
(Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais) preenchida com o 
código de receita (campo 04) 3351.O 
pagamento desta guia deve ser 
efetuado até a data de vencimento da 
1ª quota ou quota única do imposto. 
 
2— Enc aminha r  a  c óp ia  do 
comprovante de depósito (DARF + 
Comprovante de pagamento da 
mesma) juntamente com Declaração 
de Doação Direcionada disponível em 
nosso site:  
(http://www.casalarluzdocaminho.org/#!
doacao-/c1nxk) e para os e-mails:                        
casalarluzdocaminho@gmail.com  
E para projetos2casalar@gmail.com 
 
Observação: É MUITO IMPORTANTE 
o envio da declaração e o comprovante 
de pagamento da DARF para os e-
mails informados acima, caso contrário 
as doações não serão destinadas para 
a Casa Lar Luz do Caminho. 
Agora é conosco: Assim que 
recebermos o comprovante juntamente 
com a declaração, a Casa Lar entrará 
em contato com o FIA para comprovar 
a destinação do imposto a nosso favor. 
Desta forma o FIA emitirá um recibo ao   
doador. 


