ORIENTAÇÕES PARA VOCÊ
QUE AMA AO SENHOR DEUS.
Pessoa física quem quiser contribuir para o lar com 6% poderá fazê-lo.
O modelo de darf, ou seja, como deverá ser preenchido o darf de doação, pode ser preenchido com o modelo que o
meu amigo/irmão marco poderá lhe enviar. Vide marco que nos lê em anexo (ele é uma pessoa séria, honesta, competente,
sincero e objetivo.
mmargarida@fas.curitiba.pr.gov.br
Fone 3250.7999
Para a pessoa que quiser doar, ela precisa saber quanto foi o valor do imposto devido do ano passado, ou seja, declaração
2015/base/2014.
Apenas um exemplo - veja como é fácil:
Se o imposto devido foi de r$ 20.000,00, o valor a ser doado poderá ser de até r$ 1.200,00 (6%). (apenas um exemplo)
caso o doador tenha tido mais despesas durante o ano de 2015 - e se o imposto devido for menor que do ano passado,
o valor que ele doar com base na - declaração do ano passado não poderá ser descontado totalmente no Imposto de renda,
por causa do limite. (6% do valor do imposto devido).
o irmão bolivar, meu grande e eterno amigo, que nos lê em cópia, poderá lhe orientar com alegria. Veja o email dele.
bolivarrepres@hotmail.com Fone: 9981.4141
Agora veja as orientações para abater sua doação na declaração do imposto de renda
Pessoa física : 6% - pessoa jurídica: 1%
Ajude uma criança em situação de risco com o dinheiro que você enviaria para o governo federal.
Você poderá ajudar as crianças do lar batista esperança, deduzindo do imposto de renda que você tem a pagar...
Com este procedimento, o valor que iria para a receita federal, será usado no atendimento do ministério com crianças
e adolescentes do lbe.
Procedimentos para imprimir o boleto:
1)
digite = http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br
2)
no meio da página, na seta;  clique aqui para doar
3)
formulário de doação:
4)
preencha o valor que você deseja doar e compartilhar para nossas crianças do lbe. O valor precisa ser acima de
r$ 10,00  o valor deve ser sem vírgula e sem ponto.
5)
preencha a data: dd/mm/aaaa (a data de hoje)
6)
receptor . Clique ( x ) entidades/relação dos projetos aprovados
7)
entidade selecione Lar batista esperança
8)
selecione o projeto : social criança esperança viii
9)
preencha seus dados pessoais

Nome
Cnpj/cpf
Endereço





telefone
Bairro


cep: 



cidade
Email:
10)
clique em gerar guia
11)
fechar
12)
arquivo – imprimir ou clique na impressora na tela
13)
imprima o boleto bancário
14)
após imprimir o boleto vá a qualquer agência bancária e efetue o pagamento.
15)
importantíssimo... Após realizar o pagamento no banco, por favor nos envie o comprovante do depósito
para o lbe poder retirar o valor que você destinou às crianças.
16)
passe o depósito por fax ou por email, para: (41) 3016.7751 ou 3077.7989
17)
ou via email: lbe@lbe.org.br
18)
muito obrigado e que deus possa abençoar sua vida.Não tenho dúvidas... O pai vai retribuir. Prove.
Lembre-se, nós precisamos saber de sua oferta
Para poder retirá-la junto ao f.m.d.c.a.
E, o mais importante, antes de “tirar o dinheiro do governo” e enviar para seus (e nossos) ﬁlhos, ore por nós.
Visite o site: www.lbe.org.br
Fale conosco: lbe@lbe.org.br
Telefone e converse comigo:
Pr nathaniel
041.9101.2901
041.3016.7751
041.3077.7989

CONTAS BANCÁRIAS:

BANCO HSBC

BANCO ITAU

AG. 0119

AG. 3707

Conta: 29.000-70

Conta: 02445-5

BRADESCO

B. BRASIL

AG. 2015/0

AG. 3511-4

Conta: 7755/0

Conta:18.758-5

