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Juntos Somos Mais, Doar de Coração
A Campanha Doar de Coração prossegue neste e nos próximos
meses e visa o equilíbrio das receitas, necessário para manter
atendimentos adequados ao paciente do câncer , tais como:
Medicamentos, Suplementos Alimentares, perucas, cadeiras de
banho, cadeiras de roda, acomodações na casa de apoio e outros.
Em se tornando sócio doador você poderá pagar as mensalidades
via boleto, carnê , na recepção da entidade e também cartão.
As doações têm caráter associativo, caso queira fazer doações
pontuais para fins de dedução do Imposto de Renda, fornecemos
recibos específicos para tal.
Para as empresas e repartições públicas, os cadastros individuais
podem ser feitos nos respectivos locais das atividades por voluntário
autorizado.

Nota Fiscal do Bem
A Campanha Nota Fiscal do Bem é permanente e consiste em obter
dos consumidores solidários, doações dos créditos dos cupons
fiscais da seguinte forma:
O consumidor acessa o site da NOTA FISCAL PAULISTA e cadastra
a doação automática. (passo a passo em nota fiscal do bem neste
site) .
Caso o recurso da nota fiscal seja importante no seu orçamento,
baixe o aplicativo na Store do seu celular representado pelo logotipo
ao lado e faça doação nota a nota.
Obs: O contribuinte mesmo doando continua concorrendo aos
prêmios da Nota Paulista com um número para cada R$ 100,00 em
compras.p.fazenda.sp.gov.br

Pízza Solidária 21/07/2018
Deu-se início nas vendas do cupons para a tradicional pizza da ACC,
patrocinada pela Fundação Tauste em pról da entidade. Ao valor de
R$ 25,00 nos sabores Muçarela e Calabresa. Adquira com nossos
voluntários ou reserve pelo telefone (14) 3454-5660 ou ainda na Rua
Marrey Júnior 101- (ao lado do fórum).
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