20 primaveras
florescendo
esperança e
felicidade!

“O segredo da mudança está em
focar toda a sua energia, não em
brigar com o velho, mas em
construir o novo.”
Sócrates
INFORMATIVO #9 – setembro 2014

1.

AGENDE-SE! CONVOCAÇÃO para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 27 de setembro de 2014
Horário: 1ª convocação – 17:30
2ª convocação – 17:45
Local: Escritório Associação Casa do Pai, Rua Francisco Scremin, 156 Ahú. Fone: (41) 3343 0928
Ordem do Dia: Eleição de Diretoria – Gestão 2014-2018
Quem pode votar: todos os sócios em dia com suas contribuições.
Diretoria 2014-2018:
Presidente: Lourdes Baggio & Vice Presidente: Florinda Marques
1º Secretario: Edna de Andrade & 2º secretario: Emerson Severo
1º Tesoureiro: Leticia Marques & 2º Tesoureiro: Rosa Figueiredo.

2.

É SETEMBRO! Começa a Primavera!
A primavera é uma estação que costuma alegrar e inspirar grande número de pessoas. Poucos lhe são indiferentes.
É lembrada como a estação das flores, pois essas costumam ser exuberantes nessa época, alegrando nossos olhos com um
espetáculo de cores.
O ar se enche do aroma das flores e nos provoca sensações de bem estar, não raro nos trazendo boas lembranças de outras
primaveras, pois o sentido do olfato tem uma forte ligação com a memória.
Os pássaros iniciam a época de seu acasalamento e, a cantar, convidam um parceiro para dar continuidade à sua espécie,
perpetuando a vida.
No ar o pólen das flores busca espécimes similares para que o espetáculo visual tenha continuidade.
Sem dúvida é uma estação na qual há uma verdadeira explosão de vida na natureza!
E nós, seres humanos nos contagiamos com tal exuberância. As novas temperaturas convidam a sair, ao contrário do frequente
ensimesmamento do inverno.
Cuidamos de nossos jardins, podamos nossas árvores para que seus brotos sejam mais fortes e esperamos.
Mas, não raro, passadas as primeiras semanas, as cores da natureza já não chamam mais nossa atenção , pois deixam de
constituir novidade.
Voltamos à rotina. É necessário que um novo inverno nos faça desejar novamente a primavera.
Assim também nos comportamos em nossas relações afetivas. Quando conhecemos alguém que desperte em nós o amor,
sentimos, inicialmente, uma imensa alegria, e passamos a nos comportar de maneira diferente.
Tal qual na primavera, nossos sentimentos parecem flores a se abrir. Nossas atitudes em relação à pessoa amada são delicadas.
Nossa voz possui um tom de ternura tal qual o canto de um pássaro.
Quando amamos emitimos pensamentos que modificam nossa fisionomia, estampando em nossa face um sorriso constante. Da
mesma forma que o perfume das flores nos atrai, os pensamentos nobres atraem pessoas à nossa volta.
Ao emitirmos bons pensamentos modificamos a energia que nos rodeia, a energia na qual nosso corpo está imerso.
Não é à toa que a Ciência tem demonstrado que quem ama mantém a saúde, atrasa o envelhecimento de suas células, e vive
mais.
No entanto, frequentemente, deixamos o tempo transformar o sentimento em algo rotineiro, esquecemo-nos de adubá-lo e de
regá-lo, pois já não nos é mais uma novidade.
Permitimos o calor das discussões e, depois delas, o esfriamento da distância e da desatenção.
Então, tal qual em relação às estações, aguardamos por uma nova primavera embora não nos esforcemos por ela, esquecidos
de que somos plenamente responsáveis por nossos sentimentos.
O amor verdadeiro é sólido, dá abrigo e segurança qual frondosa árvore sob a qual nos abrigamos. As intempéries não mais a
vergam.
Mas essa árvore foi um dia uma semente que germinou em solo fértil, que foi regada pelas chuvas, que se enraizou
progressivamente até se tornar sólida e bela.
Lembremos sempre que o amor não prescinde de cuidados, de pequenas atenções, de carinho, pois se amamos, mas não
exteriorizamos este sentimento, de forma equilibrada e constante, algum dia ele poderá ser esquecido.

Redação do Momento Espírita.
Em 27.11.2009.

________________________________________________________________________________________

3.

AGENDE-SE! 22 de OUTUBRO!
Jantar de Aniversário da Casa do Pai no Restaurante Novo Madalosso, Salão Capri, a partir das 20:00.

4.

AGENDA de SETEMBRO!






Não há aniversários em setembro!
Entre em contato (# 3343 0928) se você puder doar: carnes, peixes, e verduras.
Doações de roupas, calçados e objetos. Continuamos precisamos de suas doações para o bazar de usados da Dona Rute!
13/setembro: Rotaract Parque Barigui fará mutirão para cortar a grama da Casa 2, e em data ainda não definida – realizará a pintura dos
muros da mesma casa.
14/setembro: Projeto Dia Feliz (Ligia) serão realizadas atividades dinâmicas com as crianças do Mossunguê, sobre os temas: saúde,
higiene e alimentação saudável.
15/setembro, 18:30: Palestra sobre “Ser Voluntario” do Centro de Ação Social – na Biblioteca Pública, Rua Candido Lopes, s/n, Centro



27/setembro: eleição da diretoria.

5.

Aconteceu em AGOSTO!





o




Parcerias com a Softblue: http://www.softblue.com.br/site/mailing/id/118/code/a2b3b555b8d7d99f6e5ff7bb17e004c6
E com o Grupo Canal: http://www.grupocanal.com.br/
o Voluntários anônimos - Doação de frutas e verduras, carne e agua mineral, roupas e objetos para o bazar;
o As hortas da Casa 1 e 2 já estão produzindo!
30/agosto – doação de tickets Mc Donald’s em prol da campanha McDia Feliz para as crianças da Casa 1 – Ahú e Casa 2 – Mossunguê; [as
crianças adoraram os lanches!]
31/agosto – Projeto MOBILIZE – Voluntários HSBC realizaram reformas na Casa2 – Mossunguê. Ficou tudo muito bonito! Vejam o que foi feito:
Reforma da casinha de bonecas;
Substituição da porta de tela mosquiteiro da cozinha;
Substituição do box do banheiro;
Substituição de trincos/ fechaduras;
Instalação de novas lâmpadas de emergência;
Instalação de bocais para as lâmpadas da sala de estudos e lavanderia;
Substituição das lâmpadas tubulares duplas com bocal da cozinha;
Instalação de espelhos em tomadas e interruptores pela casa;
Substituição da peça conectora do bujão de gás;
Limpeza da parede com infiltração na sala do refeitório;
Pintura na sala do refeitório;
Colagem dos tacos soltos no chão da sala e demais cômodos;
Substituição do piso vinílico do escritório, sala de estudos e lavanderia;

Pintura da parede de madeira que separa a sala de estudos da lavanderia;
Fixação de prateleiras no banheiro da lavanderia;
Fixação de suporte para a secadora de roupas;
Restauração dos sofás da sala;
Conserto do portão externo;
Conserto da porta do armário da cozinha;
Substituição do porta toalhas do banheiro;
Instalação de cortinas na sala de estudos;
Conserto com massa corrida na rachadura do teto da cozinha;
Conserto com massa de cimento na parede junto ao batente da porta do
banheiro;
Organização dos móveis da sala de estudos, do refeitório e da sala;
**



28/agosto – Dia Nacional do Voluntariado!

Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros, seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.
Dr. Bezerra de Meneze

No Brasil, Instituído pela Lei nº 7.352 no dia 28 de agosto de 1985, o Dia Nacional do Voluntariado busca reconhecer e destacar o trabalho das
pessoas que doam tempo, trabalho e talento, de maneira voluntária, para causas de interesse social e para o bem da comunidade.
Em Curitiba – Centro de Ação Voluntária – O que você faz transforma o mundo!
Fundado em 1995, o CAV prepara voluntários “para que identifiquem suas causas e contribuam com a transformação social.”
Veja mais: http://www.acaovoluntaria.org.br/index.php?area=iniciativas ou ligue (41) 3322-8076

5/dezembro – Dia Internacional do Voluntario
O Programa dos Voluntários das Nações Unidas (UNV) é o braço voluntário do Sistema da ONU, que apoia iniciativas da paz, ajuda e
desenvolvimento em quase 140 países. Criado pela Assembleia Geral em 1970, ele é administrado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-voluntariado/
O trabalho voluntário é uma fonte de força comunitária, superação, solidariedade e coesão social.
Ele pode trazer uma mudança social positiva, promovendo o respeito à diversidade, à igualdade e à participação de todos.
Está entre os ativos mais importantes da sociedade.
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon (5 de dezembro de 2009)

Associação Casa do Pai - www.casadopai.org.br
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320
Fone/Fax: (41) 3343 0928.

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Registro nº 548, 13 julho 2012.
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) – Registro nº 475,
CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) – Registro nº 219

CNPJ nº 000.388.758/0001-49
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6

PMC – Lei de Utilidade Pública Municipal n 9572 – 1º junho 1999
PR – Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 13078 – 16 janeiro 2001
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