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Nesta edição do Peter Pan News, vamos comemorar os 26
anos da Associação Peter Pan falando sobre cidadania e
solidariedade.

Solidariedade, sim, pois na nossa declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física podemos declarar mais que
rendimentos... Podemos declarar Amor e promover
Esperança de vida. Basta destinarmos parte de nosso IR
para a luta contra o câncer infantojuvenil, mesmo que
tenhamos devolução do imposto.

O recurso oriundo da destinação do Imposto de Renda é
decisivo para a desafiadora missão abraçada pela
Associação Peter Pan, que é elevar o índice de cura e
melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes
em tratamento contra o câncer e de suas famílias.

O ato de destinar parte do imposto a pagar ou a receber é
uma feliz opção do contribuinte que representa uma
chance de futuro para os nossos assistidos.

Muito já foi realizado pela Associação Peter Pan com este
recurso, mas podemos ir além, depende somente de nós
mesmos!



Olga Freire
Presidente da
Associação
Peter Pan

"SEU IMPOSTO DE RENDA
FAZ A DIFERENÇA"



Já começou o período de declarar seu Imposto de Renda
2022 e esta obrigação cidadã pode render muitos frutos
para quem declara e destina. 
O Imposto de Renda é um tributo cobrado pelo Governo
Federal sobre os ganhos de pessoas físicas e jurídicas
(empresas). A declaração é feita anualmente conforme os
rendimentos declarados pelos contribuintes. Mas a
declaração é obrigatória para todas as pessoas? 

Não. A declaração se torna obrigatória dentro de algumas
categorias, mas qualquer pessoa pode declarar seus
ganhos (como salários, aluguéis, prêmios de loterias e
investimentos) se desejar. Neste caso, o declarante pode
vir a receber de volta algum valor de imposto que foi retido
na fonte, através da restituição. Além disso, a declaração do
IR pode ajudar na hora de conseguir algum financiamento
em bancos ou tirar o passaporte para viagens
internacionais. 

Confira a seguir se você se enquadra em alguma dessas
categorias de obrigatoriedade na declaração do Imposto
de Renda:



Recebimento de rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 no ano passado;
Recebimento mais de R$ 40 mil em rendimentos
isentos (como indenizações trabalhistas ou saques de
FGTS);
Aquisição de bens e investimentos que somam mais de
R$ 300 mil;
Obtenção de lucro com a venda de bens, como um
imóvel ou veículo.



A destinação é a transformação de um ato cidadão em um
gesto de solidariedade. Contribuintes de qualquer estado,
que declaram seu imposto pelo modelo completo, podem
destinar até 3% do valor devido para a Associação Peter
Pan e, assim, contribuir com a causa do câncer
infantojuvenil. Essa iniciativa não gera nenhum ônus fiscal
para quem destina, ou seja, nenhum valor financeiro será
pago a mais. Pelo contrário. O gesto da destinação gera um
grande valor social e esperança para milhares de crianças e
adolescentes que lutam pela vida.

Além disso, o contribuinte pode acompanhar os resultados
da sua escolha solidária. Há muitos anos a destinação do
Imposto de Renda tem contribuído para o tratamento dos
pacientes no Centro Pediátrico do Câncer (Hospital Peter
Pan). Com esse recurso foi possível expandir o hospital,
entregando para a população cearense um prédio
confortável e bem equipado. Em 2018 ocorreu a expansão
do 3ª andar com a entrega de 10 leitos. Em 2019 foi a vez
do 1ª andar, que foi ampliado para comportar mais 14
leitos, 6 consultórios e o novo espaço da ABC + Saúde,
ambiente voltado para atividades educacionais. Em 2020 o
imposto de renda foi decisivo para a reforma e ampliação
da UTI, que conta hoje com 10 leitos. 



Em 2021, a destinação do IR foi utilizada para proporcionar
conforto, alegria e qualidade de vida para as famílias em
tratamento. Atualmente, a Associação Peter Pan
desenvolve 16 programas sociais que acompanham o
paciente desde a entrada no hospital até o pós-tratamento.
Porém, o cenário de pandemia impôs muitos desafios para
a continuidade desses atendimentos sociais. O imposto de
renda foi de grande importância para a execução dos
programas. A meta em 2022 é fortalecer o apoio social que
a Associação Peter Pan dedica às famílias e transformar
esse recurso em esperança de vida e cura para os nossos
guerreiros. 



A destinação é rápida, fácil e segura. Confira abaixo o passo
a passo e não deixe de conversar com o seu contador (a)
para informar que este ano você quer fazer a diferença na
vida de crianças e adolescentes que lutam contra o câncer. 

Faça sua declaração normalmente e apure seu
Imposto de Renda pelo formulário completo.

Após o preenchimento de todos os rendimentos
tributáveis, acesse a Ficha da Declaração, clique
no item Doações Diretamente na Declaração –
ECA e clique no ícone Novo.

Escolha "Estadual" como Tipo de Fundo e em
seguida selecione "CE – Ceará" como UF (Unidade
da Federação). Na sequência o campo CNPJ será
automaticamente preenchido pelo programa.

Observe no canto inferior direito o Valor
Disponível para Doação. Então, você copia esta
quantia disponível para o campo “Valor”.
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Agora vá em IMPRIMIR e emita o DARF em
Doações Diretamente na Declaração – ECA.
 Pague até a data de vencimento do documento
para que seu gesto de solidariedade seja aceito
pela Receita Federal.

IMPORTANTE! Depois de efetuar o pagamento
envie uma cópia do DARF e comprovante de
pagamento para doe@app.org.br ou (85)
99994-8171 (WhatsApp), permitindo que a
Associação Peter Pan acompanhe sua
destinação e garanta o recebimento dos
recursos.

VEJA COMO
DESTINAR
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https://app.org.br/pessoa-fisica-ate-3


Neste mês de abril a Associação Peter Pan completa 26
anos e essa caminhada de mais de duas décadas rendeu
grandes frutos de amor, esperança, solidariedade e cura. 

Criada pela vontade de amar e de mudar o futuro daqueles que
lutam pela vida, a Associação Peter Pan deu seus primeiros
passos em 1996, quando ainda era apenas um projeto. As
primeiras ações aconteceram no Bloco C do Hospital Infantil
Albert Sabin, espaço para o tratamento do câncer infantil. Por
meio da alegria e do amor, os primeiros voluntários se
propuseram a trazer um raio de esperança para as famílias que
tanto sofriam com a doença. Mas, quando um sonho é grande,
ele contagia todos ao seu redor e ultrapassa muitas barreiras. A
Associação Peter Pan cresceu e em 2000 inaugurou o Hospital
Dia Peter Pan, local onde os pacientes realizavam a
quimioterapia-dia. Ali foi plantada a semente que hoje é
referência no tratamento do câncer infantojuvenil, o Centro
Pediátrico do Câncer (CPC).

No ano de 2010 foi entregue à população o CPC, ou
Hospital Peter Pan, como ficou conhecido. Em parceria com
o Hospital Infantil Albert Sabin, o local tem atendido
milhares de pacientes e familiares todos os anos e, além do 



tratamento especializado, essas famílias são assistidas
socialmente durante todas as etapas do tratamento. Hoje a
instituição conta com 16 programas sociais que proporcionam
qualidade de vida, como a doação de cestas nutricionais,
reformas e adaptações de moradia, entrega de cadeiras de
rodas, apoio financeiro para viagens e tratamentos em outros
estados, atividades que estimulam a educação, arte, cultura,
empreendedorismo e muitos mais.

Foi a união que fez daquele sonho inicial a realidade do que
construímos até aqui. Nesta data, a Associação Peter Pan só
tem a agradecer o presente da vida, dado por cada doador,
voluntário e colaborador que acredita no poder transformador
do amor. Cada gesto de solidariedade é um tijolinho a mais na
estrada da esperança e nós, da Família Peter Pan, continu-
aremos firmes em nossa caminhada rumo a um futuro melhor
para nossos guerreiros.
 
Nosso grande OBRIGADO a todos!
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