
O Natal de Joaçaba em 2017 poderá ser ainda mais encantado 

com a sua participação! Seja mais uma estrela nesta constelação 

de parceiros que está sendo formada para viabilizar o projeto, 

dando um brilho especial ao evento. A CDL/Joaçaba, que 

comemora 50 anos, elaborou um projeto que foi aprovado pelo 

Ministério da Cultura do Governo Federal visando a captação de 

recursos financeiros na comunidade local e regional através da 

Lei Rouanet. Através da doação de um percentual do Imposto de 

Renda, valor que teria que ser pago em 2018, pessoas físicas ou 

jurídicas podem colaborar diretamente para viabilizar nossa 

programação cultural e artística. Ou seja, parte do seu imposto de 

renda, ao invés de ir para o Governo Federal em Brasília, agora 

poderá ficar em sua comunidade. Ajude a CDL/Joaçaba viabilizar 

este projeto! Procure pelo seu contador ou ligue para (49) 3522-

1955 para sanar dúvidas e saber como fazer a doação.  

 

Perguntas e respostas: 

Quem pode doar? 

- Pessoas físicas ou jurídicas que precisam recolher imposto de 

renda. 

 

Que empresas podem doar?  

Podem participar do projeto todas as empresas que recolhem 

imposto de renda por lucro real. 

 

 

Qual o percentual pode ser doado?  

Pessoa Física pode doar até 6% do imposto devido e Pessoa 

Jurídica até 4%. 

 

Como fazer para doar?  

Quem tiver contador deve solicitar ao mesmo que destine o 

percentual ( 4 ou 6%) diretamente na conta do projeto.  

 

Até quando pode ser doado?  

Pessoa Física até 31 de dezembro. Já Pessoa Jurídica no final de 

cada trimestre quando do depósito do recolhimento do imposto 

devido. 



 

Onde será usado o dinheiro desta doação? 

Todo valor arrecadado será utilizado pela CDL/Joaçaba no 

pagamento das atrações e na organização do projeto “Natal 

Encantado 2017”. 

 

 

Onde conseguir mais informações ou sanar dúvidas?  

Na CDL de Joaçaba pelo fone 3522-1955. 

 

Porque doar para o Natal de Joaçaba? 

Doando parte do recurso devido do Imposto de Renda você terá a 

certeza e poderá visualizar a sua aplicação em, nossa cidade. 

Desta forma você estará contribuindo diretamente para viabilizar 

um projeto importante que envolve a magia do Natal. 


