Você sabia que seu Imposto
de Renda pode favorecer o
atendimento a idosos na
SORRI-BAURU?

Pessoa Jurídica tributada pelo lucro real pode deduzir
contribuições até 1% do Imposto de Renda Devido no

mês, no trimestre ou no ano.
Pessoa Física que declara no modelo completo pode doar até 6%

do imposto devido até 31/12/2022.

COMUPI - BAURU
Projeto “LongeVida”
Valor total R$ R$ 946.450,34

a captar: R$ 930.289,04
Objetivo Geral: Promover a saúde, independência e autonomia de idosos com comorbidades e/ou
deficiências, residentes nos territórios de abrangência das Unidades de Saúde da Família (USF)
do município de Bauru.
Objetivo (s) Específico (s)

● Implementar e integrar ações de prevenção de riscos à saúde para a população alvo com matriciamento pelo
Centro de Reabilitação da SORRI-BAURU;
● Dispor de profissionais em quantidade suficiente para garantir a implementação do cuidado à pessoa idosa
com comorbidades e /ou deficiências nos territórios de abrangência da ESF;
● Potencializar o papel do Centro de Reabilitação como apoio matricial às equipes da ESF (estratégia e arranjo
de gestão do trabalho que visa ampliar a oferta de ações em saúde a partir da articulação e do compartilhamento
de saberes e práticas entre duas ou mais equipes, promovendo a interdisciplinaridade, o trabalho em rede, a
ampliação da clínica e da capacidade);
● Qualificar os profissionais contratados para realizarem o matriciamento e atuarem de forma integrada às
equipes de Saúde da Família;
● Capacitar os profissionais que atuam na ESF para atuarem em atividades;
● Adquirir equipamentos necessários para a execução das ações.

Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Bauru:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_destinacoes/Login.aspx?c=2

Após, envie cópia do comprovante
do pagamento com CPF e
endereço para o e-mail:

projetos@sorribauru.com.br
que providenciará seu recibo.

Contamos com você!
Valeu!!!

Evandro Ventrilho
Presidente em exercício
SORRI-BAURU
Dúvidas contato: Estela Rueda/
Claudete Panini
E-mail:
assessoriagestao@sorribauru.com.br/
projetos@sorribauru.com.br
(14)-4009-1000 ramal 1125

