BETHEL SOLIDÁRIO
2015

“Compartilhando o melhor de nós”
Primeira edição do projeto – Poliana Caires (PP, PHR, PMFJBA e MM)
Segunda edição do projeto – Allana Borba (PP, PHR, MM e MFJBA)

O PROJETO
Apresentado pela Past Miss Filha de Jó Poliana Caires e aprovado
pelo até então Conselho Guardião Jurisdicional na Reunião Anual
da Bahia em Abril de 2014.

Através de um quadro de desafios, o projeto “Bethel Solidário
2014” convida todos os Betheis da Bahia a estimularem a
realização de atividades filantrópicas.
Cada atividade filantrópica será pontuada. O Bethel que
acumular mais pontos será classificado como “Bethel Solidário
2015” e receberá um prêmio surpresa durante a Grande Sessão
deste ano.
Observações importantes:
1.
O projeto levará em conta as filantropias realizadas nos
meses de janeiro a junho de 2015.
2.
31 de junho será o último dia para o Bethel informar e
enviar as fotos das atividades filantrópicas realizadas. No início
do mês de julho ocorrerá a apuração dos pontos que serão
divulgados, em momento oportuno, na Grande Sessão do Estado
da Bahia.
3.
Cada desafio realizado deverá ser documentado por
fotos. As fotos deverão ser enviadas para o e-mail:
bethelsolidario2015@gmail.com

DESAFIOS
No quadro abaixo, você poderá conferir os desafios propostos.
Cada Bethel terá a liberdade de escolher a(s) atividade(s) filantrópica(s)
mais adequada(s) à sua realidade.
Lembre-se que as atividades deverão ser fotografadas e que o seu
Bethel poderá realizar quantas filantropias quiser! Participe destes
desafios!

DESAFIOS
Arrecadação/doação de alimentos
Arrecadação/doação de produtos de
higiene pessoal
Arrecadação/doação de material
escolar e/ou livros
Arrecadação/doação de roupas e/ou
sapatos
Visita a uma instituição carente ou
solidária (exemplo: Creche, Lar de
Idosos, Associação de protetores aos
animais, Orfanatos e etc)

10 pontos por cada quilo arrecadado/doado
10 pontos por cada material arrecadado/doado
10 pontos por cada material arrecadado/doado
10 pontos cada item arrecadado/doado

50 pontos cada visita

DESAFIOS BÔNUS – PONTOS EXTRAS
Doação de Notas/Cupons Fiscais

Atividade filantrópica não listada

A cada 100 notas, o Bethel pontua 20
pontos.
Exemplo, o Bethel “x” doou 200 cupons.
Logo, o Bethel “x” pontua 40 pontos.
50 pontos

RECIBOS
Os cupons e notas fiscais que pedimos são critério para o Projeto “Sua Nota é um
Show de Solidariedade”, desenvolvido pelas Secretarias baianas da Fazenda, da Saúde e
de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. O objetivo do projeto é, além de
incentivar os cidadãos de exigirem a nota ou o cupom fiscal, fazer com que eles
acompanhem a aplicação dos recursos públicos. Através de etapas de arrecadação de
notas/cupons, as instituições registradas recebem prêmios de recurso financeiro. As
instituições que podem participar são as de cunho social e hospitais.
OBSERVAÇÕES:
- As notas fiscais possuem validade, por isso, sugerimos que o Bethel não acumule
por muitos meses as notas fiscais destinadas para doação. O projeto é dividido em etapas,
com quatro meses cada. Entre janeiro e abril; maio e agosto; setembro e dezembro. Desta
forma, os cupons datados de janeiro a abril só são válidos até abril e assim
sucessivamente.
- Por conta de algumas cidades do interior do Estado não terem tanta facilidade
em arrecadar cupons fiscais (pois ainda muitos estabelecimentos não oferecem), a
pontuação das notas foi alterada.

Segundo
o
Regulamento
do
projeto,
disponível
no
link
http://www.sefaz.ba.gov.br/campanhas/solidariedade/regulamento.htm:
“Poderão ser utilizados, para troca por Certificados de Pontuação, exclusivamente os
originais das notas e cupons fiscais emitidos por Pessoas Jurídicas inscritas no Cadastro
de Contribuintes do Estado da Bahia – CAD-ICMS, referentes a compras de mercadorias
sujeitas ao ICMS efetuadas por consumidor final, especificados abaixo:
I- nota fiscal modelo 1 e 1-A;
II- cupom fiscal emitido por máquina registradora, por terminal ponto de venda
PDV ou por equipamento emissor de cupom fiscal - ECF, devidamente autorizados;
III- nota fiscal de venda a consumidor, modelo 2, Série D”.
Para termos um controle da quantidade de notas doadas, disponibilizamos um
“recibo”. Este deverá ser preenchido e assinado por um membro do Bethel e por um
membro da instituição escolhida para a doação. No entanto, se o Bethel não conhecer
nenhuma instituição na sua cidade que receba a doação de notas fiscais, estas poderão ser
entregues em caixas de doação facilmente encontradas nos supermercados e farmácias.
Neste caso, o membro do Bethel deverá recolher a assinatura de algum funcionário do
supermercado e/ou farmácia, para comprovar a doação.

Os recibos preenchidos poderão ser escaneados e enviados por e-mail
para bethelsolidario2015@gmail.com Pedimos que o assunto no e-mail
seja o nome da cidade do Bethel. Se o Bethel não possuir equipamento para
escanear o recibo, será aceita uma foto (em boa qualidade) do recibo.
Na imagem abaixo, você poderá conferir a forma correta de preencher
o recibo.

RECIBO
Felicidade
31 da cidade de ___________________________,
O Bethel nº ____
Bahia, Brasil,
100 (cem)
doou a quantidade de ___________________________
notas/cupons fiscais
Lar Feliz
para a Instituição/ONG ___________________________.
01 de janeiro de 2015.
Felicidade
___________________________,
BA/__________________
Maria Santos Silva
_________________________________
Membro do Bethel.

Rosa Oliveira Cardoso
_________________________________
Representante da instituição beneficiada ou de uma pessoa que certifique a doação.

ATENÇÃO:
Este recibo deverá ser usado para as doações de: MATERIAIS DE HIGIENE
PESSOAL, ALIMENTOS, MATERIAL ESCOLAR E/OU LIVROS E ROUPAS.

RECIBO
Felicidade
31 da cidade de ___________________________,
O Bethel nº ____
Bahia, Brasil,
100 (cem)
doou a quantidade de ___________________________
Quilos de Alimentos,

Materiais de Higiene,

X Materiais Escolares e/ou Livros,

Peças de Roupas,

Lar Feliz
para a Instituição/ONG ______________________________.
Felicidade
01 de janeiro de 2015.
___________________________,
BA/__________________
Maria Santos Silva
_________________________________
Membro do Bethel.

Rosa Oliveira Cardoso
_________________________________
Representante da instituição beneficiada ou de uma pessoa que certifique a doação.

- NA PÁGINA SEGUINTE ESTÃO OS RECIBOS EM BRANCO PARA QUE POSSA SER
PREENCHIDO POR CADA BETHEL, DE ACORDO SUA ATIVIDADE FILANTRÓPICA.
- NÃO É NECESSÁRIA A IMPRESSÃO COLORIDA DO MATERIAL
- OS RECIDOS DEVEM SER DIGITALIZADOS OU FOTOGRAFADOS (EM BOA
RESOLUÇÃO) E ENVIADOS PARA O EMAIL: BETHELSOLIDARIO2015@GMAIL.COM

RECIBO
O Bethel nº ____ da cidade de ___________________________, Bahia, Brasil, doou
a quantidade de ___________________________ notas/cupons fiscais para a
Instituição/ONG ___________________________.
___________________________, BA/__________________ de 2015.

_________________________________
Membro do Bethel.

_________________________________
Representante da instituição beneficiada ou de uma pessoa que certifique a doação.

RECIBO
O Bethel nº ____ da cidade de ___________________________, Bahia, Brasil,
doou a quantidade de ___________________________
Alimentos,

Material Escolar e/ou Livros,

Materiais de Higiene,

Roupas, para a Instituição/ONG

___________________________.
___________________________, BA/__________________ de 2015.

_________________________________
Membro do Bethel.

_________________________________
Representante da instituição beneficiada ou de uma pessoa que certifique a doação.

UMA REALIZAÇÃO

Allana Borba
Miss Filha de Jó Bahia 2014-2015

APOIO

Grande Conselho do Estado da Bahia
Grande Bethel do Estado da Bahia
GESTÃO 2014-2015

