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1.     NOTICIAS DE DEZEMBRO 2012  e  JANEIRO 2013 

       Durante os últimos anos a Casa do Pai tem recebido grande apoio do HSBC tanto em 
forma de doação financeira como de elaboração e execução de projetos para capacitação 
de colaborares, e de desenvolvimento das crianças.  

       As doações do imposto de renda devido superaram nossas expectativas! MUITO, 

MUITO OBRIGADO!  
51 doadores pessoa-física e jurídica realizaram seus depósitos. Para o valor a mais direcionado à 
Casa do Pai foi elaborado um adendo ao Projeto 2012-2013, e para o restante foi elaborado novo 
Projeto Manutenção das Casas Lares 2013-2014 que já foi protocolado junto à FAS. 
Se você quiser destinar seu imposto devido [2013], já pode fazê-lo: vá ao 
site http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/geral/Doacao.aspx; selecione  a opção (o) FMCA -
  Fundo Municipal para Crianças e o Adolescente, e faça sua doação. Pedimos, porém, que avise ao 
Fundo que deseja direcionar sua doação para a Casa do Pai, e avise também  o escritório (3343 0928 
ou casa.adm@onda.com.br) que a doação foi feita. 

       Em campanha de Natal, o Supermercado Condor doou vale-compras no valor de R$ 
16.000,00 – a Casa do Pai foi uma das instituições premiadas;  

       Rotary Clubs – District 6290 e Sault Ste. Marie (Canadá) com o contraponto do Rotary 
Club Curitiba Norte, que estão em campanha para angariar fundos para dois projetos 
contratação de pessoal especializado em cuidados com a saúde física e mental das 
crianças, e campanha de marketing para trazer suporte financeiro e de voluntários. O valor 
total do Projeto ficará por volta de R$ 10.000,00; 

       Em dezembro, foram recebidas: 

o    Diversas doações financeiras anônimas [diretamente em conta corrente]; 

o    Presentes e festas de Natal para as crianças Casa 1 e 2; 

o    Cestas e peru de Natal para os colaboradores;  

o    Doação de duas CAMISETAS de TIMES – oficiais e autografadas! 

   Uma Camiseta do CORITIBA que foi leiloada por R$ 320,00; 

   Uma Camiseta do ATLÉTICO com a qual será feita uma rifa; 

http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/geral/Doacao.aspx
mailto:casa.adm@onda.com.br


       Todos os meses são recebidas doações de alimentos através do convênio com a Vara 
de Trânsito. Motoristas que cometeram infrações são encaminhados à administração da 
Associação e contribuem com alimentos (frutas, verduras, carnes em geral e itens de 
supermercado) de acordo com as necessidades da semana. 

2.     Necessidades administrativas 

Antes uma observação: As doações recebidas através dos diversos projetos que a Casa do Pai 
apresenta só podem ser gastas nos itens do projeto apresentado. Por outro lado, muitos dos gastos 
administrativos (material de escritório, salários e algumas outras necessidades pontuais) não podem 
ser colocados em nenhum dos projetos mencionados acima. Por esta razão, sempre pedimos ajuda 
para  a doação de itens como: 

  

          1 Relógio-ponto para marcação de cartão entrada e saída para a Casa 1; 

          1 HD externo para realização de back-up dos dados do escritório; 

          Aparelho de telefone sem fio; 

          Material de escritório; 

3.     Mais Noticias - Projetos e atividades  

       Em final de novembro, tínhamos informado que a Marta, a nova assistente social da Casa do 
Pai, iniciaria seu trabalho na Casa do Pai, porém devido um projeto bem particular – a adoção de 
duas lindas criancinhas, ela precisou nos deixar. No seu lugar, iniciou a Fernanda. SEJA BEM VINDA, 
Fernanda! 

       Também foi dado inicio ao projeto de apoio às famílias (Projeto Crescer em Família) com uma 
equipe formada especialmente para este fim. Sejam bem vindas: Silda (psicóloga) 
e Josiane (psicopedagoga), mais a Stephanny (assistente social) que junto com a Fernanda darão 
andamento a este projeto como mencionado anteriormente. 

    

4.     VOLTA ÀS AULAS  - Necessidades 

         Livros de estórias e jogos educativos – em cada uma das casas existe uma sala de estudos 
onde as atividades psico-pedagógicas acontecem. Para as atividades de desenvolvimento das 
crianças precisamos de jogos e brinquedos educativos e livros de estória. 

         Uniformes e Material escolar – foi recebida uma pequena verba para a compra de uniforme, 
e os livros didáticos e cadernos são fornecidos pelas escolas, pois as crianças estão em escola 
pública. 

5.     DOAÇÕES para  o BAZAR DE USADOS , aceitamos : 

          Roupas  em geral e sapatos; 

          Utensílios de cozinha: potes plásticos, panelas usadas, copos, talheres, pratos, tigelas, etc. 

          Brinquedos usados. 

          Eletrônicos antigos, mas em bom funcionamento. 

         Qualquer objeto que possa ser utilizado ou vendido! Nada é  perdido, tudo é utilizado (se 
está em bom estado, é claro!) 

  
6.     Parabéns para Josiane e Stephanny, e, especialmente, para o A.(12 anos) que em JANEIRO 

celebraram seus  aniversários.  


