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1. Missão da Casa do Pai: “Proporcionar meios para que crianças desamparadas se tornem cidadãos participantes”. 

2. ACONTECEU EM NOVEMBRO!  

�  10 de novembro – Lançamento da Campanha “DOE FUTURO” 

Em 2014, a Casa do Pai completará 20 anos de apoio à crianças em situação de risco. E para dar início às celebrações para este Natal foi lançada 
a CAMPANHA DOE FUTURO! Conheçam um pouquinho mais no site: http://www.casadopai.org.br/index 

Esta campanha vai fazer com que possamos realizar nossa missão (acima) mais plenamente. Como nós sempre quisemos fazer a diferença para 
as crianças por nós abrigadas! E como já conseguimos dar a elas o básico e essencial! Temos o objetivo agora de  dar um passo além! Procurando 
ajudá-las na sua formação, seja ela, emotiva, esportiva, profissional, ou educacional. E com a Campanha “DOE FUTURO!” temos a certeza de 
que vamos atingir mais amplamente o que nos propusemos desde o início. Por isso, existem duas formas de todos contribuírem:  

Conhecendo a campanha e ajudando a divulgá-la, para que a sociedade como um todo invista nessa idéia.  

Contribuindo financeiramente com a CAMPANHA DOE FUTURO. (É bem fácil, se você fizer isto pelo site!) 

Com o que for arrecadado, poderemos oferecer às crianças, aulas de balé, de violão, de línguas, ou de formação profissional (com tudo que 
envolve: o uniforme, transporte, mensalidade, etc.)  

Poderemos também, investir mais nos profissionais que atuam mais proximamente com as crianças, dando-lhes cursos de capacitação, 
reciclagens, e outras coisas que no momento não temos conseguido lhes proporcionar, pois para realizarmos a missão acima, todos os envolvidos 
precisam estar bem preparados.  

Gostaríamos de agradecer, especialmente! Ao Grupo Canal de Comunicação e Marketing, a Dohms.Web E.Comunicação  e a Lastro Gráfica  pela 
grande ajuda no desenvolvimento do projeto e na elaboração e produção do material. Sem vocês, não teríamos algo tão bonito! 

� 10 de novembro – ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO  
o Buffet Brondin: Irani & Equipe: Valtinho, Maria e as meninas da cozinha. 
o 246 pessoas compareceram ao delicioso barreado, mais lombo assado, frango na cerveja, creme de milho e saladas.  
o Quem chegou depois das 2 horas da tarde só fez a rapa do tacho! Apesar de termos nos preparado para 250 pessoas! É que a comida 

estava deliciosa mesmo! [Esperamos que no próximo almoço, o pessoal avise que vai, como a gente sempre pede!]  
o Um grupo super animado (Mayanna, Juliane, Rafaela, Roberta, e a pequena Yasmin) levou tintas e pintou crianças e adultos. E também 

arregaçaram as mangas, descascaram laranjas, ajudaram a tirar mesas, e a servir as sobremesas.  
o 5 brindes foram sorteados para quem prestigiou o almoço: um secador de cabelos p/ viagem, um jogo de quebra-cabeças de 1000 peças, 

um porta vinho de inox, uma caneta Crown e uma lanterna/lampião de acampamento. Os vencedores foram (em ordem): Darcy, Getúlio, 
Ricardo, Danilo, e Ana Lúcia.  

o Foram vendidos 3 exemplares do livro OS ÚLTIMOS DOS GUARTELHANOS - Crepúsculo de uma Cultura. Só restam 10!!!  
o Lucro líquido do almoço: R$ 4.359,40  

 
� 10 de novembro – ALMOÇO de CONFRATERNIZAÇÃO 

o HSBC Educação realizou um almoço para todas as Instituições integradas ao Programa. Foi no Sítio Rio Pequeno em S. José dos Pinhais. 
Da Casa do Pai foram todas as crianças e cuidadores. As crianças voltaram hiper cansadas de tanto brincar e correr pela chácara!  

� 11 de novembro – PARCERIA com o GRUPO ENM (E-COMMERCE) 
o Foi assinada uma parceria com o Grupo ENM – Portal Rede Social [https://www.portalredesocial.com.br/oc/about_us]. Se  você for fazer 

compras online e utilizar este Portal, poderá direcionar sua doação para a Associaçao Casa do Pai.  
https://www.portalredesocial.com.br/oc/index.php?route=entity/entity/details&id=108  

 
� 18 de novembro – CONCERTO DE ABERTURA DO NATAL HSBC  

o Mateus e Anderson participam do Coral Permanente do HSBC dirigido por Dulce Primo e seus assistentes de regência: Leticia Lass e Edi 
Marques. Este trabalho faz parte do Programa HSBC Educação e do Instituto HSBC Solidariedade. (mais informações no site: 
http://www.hsbc.com.br/1/2/br/sobre-o-hsbc/sustentabilidade/natal-do-hsbc)  

o No dia 18, realizou-se o encerramento do ano e a preparação para as festividades natalinas. Foram apresentadas 15 canções do 
repertório “O Fantástico Livro do Natal”. Foi muito emocionante e com certeza, as apresentações no Palácio Avenida serão lindas! [Veja 
um trecho da apresentação do coral para a imprensa: http://www.gazetadopovo.com.br/m/conteudo.phtml?id=1424772]  

o Sthefanny (assistente social), Josiane (psicopedagoga), e Florinda (vice-presidente) participaram.  
 

� Dia 21/22 de novembro – LANÇAMENTO DO LIVRO “Os Últimos Guartelhanos” 
o Foi lançado em Ponta Grossa na Livraria Curitiba e em Tibagi. A renda dos livros vendidos foi direcionada à APAE Tibagi e à Casa do Pai.   

 
� Dia 24 de novembro – FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS 

o A voluntária Clair sempre está organizando festinhas de aniversário para as crianças. Muito obrigada! 
 

� 29 de novembro – Início das apresentações do NATAL HSBC no Palácio Avenida.  
o 11 instituições beneficentes integradas ao Programa HSBC Educação. 
o No total, 400 pessoas participam da organização do evento patrocinado pelo HSBC. São músicos, aderecistas, contrarregras, 

produtores, eletricistas, bombeiros, bailarinos, médicos e funcionários do HSBC. Cerca de 170 atuam como “anjos”, acompanhando 
crianças durante os ensaios finais e apresentações. 

o Das 120 crianças que formam o coral, 40 fazem parte do Coral Infantil do HSBC e ensaiam semanalmente nos períodos de contra turno 
escolar. Os outros 80 jovens fazem parte do projeto “Vivências Musicais”.       http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1424956   

o Mateus e Anderson do Coral Permanente e Joice, Samuel e Renata do Grupo Vivências Musicais participam das apresentações.   
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� Novembro - PINTURA CASA 1 – AHU  
o A voluntária Camilla doou a Pintura da casa 1 - Ahú. A casa agora está muito bonita! Venham visitá-la! 
o Mas antes foi preciso fazer uma pequena reforma: substituição de madeiras, troca de portas, forro, e beirais para receber a pintura.  
 

� Novembro – APADRINHAMENTOS  
o Graças ao trabalho da Josiane (psicopedagoga) e do pessoal da Recriar, mais crianças ganharam padrinhos!  

Joice – madrinha Maria Cristina  
Nicole – padrinhos Jacqueline e François 
Riliel – padrinhos Rosemar e Edenilson  
Sergio Samuel – padrinhos Fabiane e Francis 

� Sobre o Projeto Apadrinhamento Afetivo – A RECRIAR oferece oficinas para você conhecer como pode participar. A 
próxima oficina acontecerá somente em fevereiro. Mais informações: http://www.projetorecriar.org.br/site/index.htm 

 

3. Você JÁ CURTIU A FANPAGE DA CASA DO PAI NO FACEBOOK? Confira: https://www.facebook.com/casadopai  
Então curta e convide seus amigos!  Cada curtida é sua contribuição para divulgar a Casa do Pai! 

4. PROGRAMAÇAO DE DEZEMBRO – Agende-se! 

� Aniversários em dezembro!  

� Dia 07/12: Joice fará 11 anos!   

� Festas de Natal na Casa do Pai 
 
� Dia 08/12: Festa natalina no Colégio Positivo Ambiental, realizado pela ONG Sonhando Acordado. 
� Dia 15/12: Café da manhã natalino, viabilizado pelo Rotary Clube Parque Barigui.  
� Dia 22/12: Festa natalina realizada pela voluntária Daniele na Unidade Mossunguê. 
� Dia 23/12: Entrega de presentes arrecadados pela Empresa Gapnet - Agência de Turismo. 

 

� Atualmente a Casa do Pai abriga 14 crianças entre 1 ano e meio e catorze anos.   

Casa 2 - Mossunguê  Casa 1 - Ahú 

NOME IDADE NOME IDADE 

Felipe  6 Anderson  12 

Jennifer  4 Matheus Henrique 14 

Joice Maria  10 Mateus 12 

Kelvin  18 meses  Sérgio Samuel  9 

Nicole  6 Riliel  9 

Raquel  4 Roberto  8 

Renata  8 Wiliseu  14 

 
� Elas ganham muitos brinquedos, principalmente nesta época. Por isso pensamos na Campanha DOE FUTURO: elas 

poderão fazer aulas de balé, de violão e outras atividades em 2014. Se você quer lhes dar um futuro mais colorido, 
divulgue e dê a elas este presente!  Clique na Casa: http://www.casadopai.org.br/index 

 
 
 

“O Natal  

é um tempo de benevolência, 

perdão, generosidade e alegria.  

A única época que conheço, no 

calendário do ano, em que  

homens e mulheres parecem,  

de comum acordo,  

abrir livremente seus corações.”  
(Charles Dickens) 

 

 

 

 


