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Destine parte do seu Imposto de Renda
ao projeto do Hospital do GACC
Você sabia que parte do seu Imposto de Renda pode ser doada para o Projeto
do Hospital do GACC?
O Hospital do GACC atende mais de 500 crianças e jovens com Câncer.
O projeto do GACC foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA, instituição que é responsável pelo gerenciamento do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, e pelo
Fundo para Infância e Adolescência – FIA.
Para contribuir e apoiar a causa do GACC, basta realizar a doação de parte do
seu imposto de renda na declaração de ajuste anual pelo modelo “completo”.

Para fazer sua doação basta seguir o passo-a-passo:

1

Basta preencher a declaração
normalmente, e ao ﬁnal, caso opte pelo
modelo deduções legais (completo):

2

Clicar na guia lateral em Resumo da
Declaração - e depois clicar em Doações
diretamente na Declaração - ECA.

3

Clicar em OK.

7

5

Preencher com o valor disponível para
doação (Que está aparecendo da tela).

6

9

Selecione a opção imprimir e clique
no botão“OK” para gerar a guia
de recolhimento.

10

Visualização da Guia para recolhimento.
O prazo para o pagamento da guia é até
o dia 28/04/2017.

Clicar no botão novo no canto inferior
direito da tela.

O valor da doação foi deduzido do
imposto a pagar.

4

8

Escolher o Fundo Municipal | Uf: SP
Município: São José dos Campos.

Na guia imprimir selecione a opção - Darf Doações Diretamente na Declaração - ECA.

GACC como instituição beneﬁciada
Após efetuar o pagamento da DARF, envie um e-mail para
asilva@ctfmgacc.org.br com o comprovante de pagamento
indicando o GACC como instituição beneﬁciada. O envio
deste e-mail é fundamental para que o recurso seja
repassado ao projeto do GACC.

informações: (12) 3949.6024

Jornada
de Tumor
de Wilms

Foi realizada em março, a Jornada de Tumor de Wilms, abordando
temas relacionados a tumores renais, aspectos cirúrgicos e os
temas abordados no protocolo do Congresso Internacional da
Sociedade de Oncologia Pediátrica 2016 (48th Congress of the
International Society of Paediatric Oncology - SIOP 2016), realizado
em Dublin e decretado pelo Ministério da Saúde em dezembro de
2016.
A jornada foi realizada no auditório da Unitau, com profissionais
da área médica, estudantes de Medicina, residentes, pediatras,
além de cirurgiões pediátricos e urologistas de Taubaté e região.
O objetivo do evento foi capacitar profissionais da saúde com
informações detalhadas sobre o assunto, visando aumentar as
chances de cura e diagnóstico da doença em pacientes pediátricos
com suspeita de tumores renais. As informações apresentadas
também buscam diminuir as consequências e sequelas da doença
para melhor assistir ao paciente, melhorando sua qualidade de
vida no tratamento de tumores desta natureza.

Nossos mantenedores:

Apoiadores:

expediente

Av. Possidônio José de Freitas,
1.200 – Urbanova – 12244-010
São José dos Campos – SP
www.gacc.com.br
(12) 3949-6024
E-mail: gacc@gacc.com.br

GACC - Grupo de Assistência
à Criança com Câncer

Central de Doações:
0800 7270810

Presidente: Rosemary Sanz
Vice-presidente:
Flávio Franco Pereira
Tesoureira:
Maria Augusta Linger
Secretária:
Margareth Macedo de Morais

Produção:
Avalanche São José dos Campos
Fone: (12) 3322-8101
Jornalista responsável:
Suzane Rodriguez MtB 56015
Impressão:
CopCentro

