“Faça o

acontecer...

Nas oportunidades de demonstrar amor;
No desejo sincero de praticar a solidariedade; e
Nos sentimentos que despertam em seu coração.

Tenha um

cheio de Paz!
INFORMATIVO #12 – dezembro 2014

1.

Campanha DOE FUTURO! http://www.casadopai.org.br/doe-futuro

Canecas e camisetas
para
comprar  entre em contato (3343 0928)!
Sobre A Campanha DOE FUTURO
Em 1994, a Associação Casa do Pai iniciou seus trabalhos através da união de pessoas em torno de um mesmo ideal: a transformação social.
Resolveram criar um espaço de atendimento a crianças onde pudessem desenvolver ações efetivas e com resultados de maior impacto, nasceu a
Associação da Casa do Pai, uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem por finalidade manter casas lares para abrigar crianças
em situação de risco.
Nestes 20 anos, muitas parcerias nas mais diversas áreas foram estabelecidas. Sócios, empresas, doadores, e voluntários têm ajudado a Casa do
Pai a oferecer uma perspectiva de vida melhor a todas as crianças e adolescentes que já foram abrigados.
A Casa do Pai tem consciência que é a casa lar é uma casa de passagem. Ela considera que as crianças, em sua grande maioria, sofrem com a
ausência do vínculo afetivo familiar e gostariam de voltar para suas famílias biológicas ou de encontrar pais adotivos.
Todas as crianças atendidas pela Casa do Pai usufruem de um ambiente acolhedor, confortável, com alimentação adequada, condições de higiene e
convívio social. Além disso, recebem tratamento médico, odontológico e psicológico, estudam em boas escolas, recebem acompanhamento
psicopedagógico, assim como, desenvolvem atividades esportivas e artísticas de acordo com o potencial identificado em cada uma.
É nesse contexto que está inserido o grande desafio da Associação Casa do Pai: assegurar a estabilidade necessária ao desenvolvimento da criança,
enquanto busca a melhor solução para resolver a problemática que a levou ao abrigamento. E desta forma realizar sua missão que é “Proporcionar
meios para que essas crianças se tornem cidadãos participantes”.
Foi pelas razões acima que a Casa do Pai pensou no Projeto Doe Futuro, para dar um passo além, um novo passo nessa caminhada de ajuda às
crianças desabrigadas, oferecendo a elas uma formação mais completa para que tenham mais chances no futuro e um amanhã mais promissor.
Queremos com esse projeto, fortalecer o ambiente de formação de cidadãos e para isto precisamos da ajuda de todos para tratar a causa e não
somente a consequência.
Queremos sensibilizar as pessoas para que muito mais que doar para a instituição, doem diretamente para as crianças, não presentes e brinquedos,
mas algo que seja perene, como um curso de inglês, de natação ou outro esporte, e o material e uniforme para realizar tal curso; ou outras opções de
educação e cultura, como aulas de musica, teatro, ou balé.
Assista a reportagem sobre a campanha feita pela RIC TV:
http://pr.ricmais.com.br/parana-no-ar/videos/associacao-pede-cotas-em-cursos-profissionalizantes-para-qualificar-criancas/

2.

AGRADECIMENTOS!



Sobre a Festa dos 20 anos e Campanha DOE FUTURO





Gostariamos de agradecer a todos que se envolveram na celebração dos 20 anos da Casa do Pai, vendendo ingressos,
trazendo amigos, comprando livros, canecas e camisetas, e participando do jantar.



E nossos agradecimentos especiais a todo pessoal das seguintes empresas, que ajudaram a fazer acontecer:
 Canal Marketing (http://www.canalmkt.grupocanal.com.br/) pelas ideias e elaboração dos produtos e da Campanha Doe Futuro.
 Dohms E-Comunicação (http://www.dohms.com.br/dwebv3/modulo/site_dohms/) pela reelaboração do site.
 Gráfica e Editora Lastro [(41) 3353-3729] pela confecção do material gráfico e banners.
 NoAR Assessoria e Comunicação (http://noarcomunicacao.com/) pelas sugestões e assessoria de imprensa.
 Raphael Umbelino (http://ofruto.com.br/ ) pelas fotografias.
 Restaurante Madalosso (http://www.madalosso.com.br/) pela acolhida.

Agradecemos também aos Doadores e Colaboradores
 Amigos da Dona Rose – pelas doações semanais;
 Alex – pelas doações para a ceia e material escolar;
 Cristina – pela ajuda com as questões escolares e também realiza doações;
 Izabel – pela ajuda nas atividades escolares, pelas doações, e por conseguir novos doadores do TRT;
 Rita – pela ajuda constante, e pelas bolsas de Muay Thai para todos os meninos na Academia Killer Bees;
 Brookfield – pela ajuda anual para o pagamento do 13º salário de todos os funcionarios.
 GVT – pela tv digital e acesso internet via wifi;
 Hotel Deville (Mayara) – pelo material escolar e presentes de Natal;
 Marsh Corretora (Eliane) – pelas ações no dia da crianças e doações de produtos de limpeza e de higiene para as crianças;
 Maxflex – pela doação de 22 colchões;
 Rotary Club e Rotaract Parque Barigui – pelos corte de grama, e pintura do muro;
 Soft Blue – pela campanha e a doação no valor de R$ 2600,00;
 Todos os doadores e colaboradores “anônimos” que estão presentes todos os dias direta ou indiretamente.

3.

AGENDE-SE! Colabore!
o
o
o

Continuamos precisando de doações de: Roupas, objetos, utensílios para o bazar de usados.
Um espelho de corpo inteiro.
24 dezembro – almoço com a turma dos Vagalumes, grupo que tem feito diversas atividades com os meninos da Casa 1.

4. DINHEIRO DO LEÃO
 O ano fiscal está findando mas ainda dá tempo para direcionar seu imposto devido para o FMCA - Fundo Municipal para Criança e o Adolescente – diretamente
para a Associação Casa do Pai (http://www.casadopai.org.br/direcionamento-ir )
Projeto:

Subsídios p/ Atender de Forma mais Qualificada as Crianças e Adolescentes Acolhi

Contato:

Daniele Meireles

Email:

acasadopai.adm@gmail.com

Endereço:

Rua Francisco Scremin, 156 - Ahú - CEP: 80.540-320

Telefone:

(41) 3343-0928

Valor aprovado:

243.763,52

Valor captado:

32.506,36

Informações:

Dar continuidade aos atendimentos oferecidos às crianças e adolescentes moradores das Casas Lares mantidos pela Associação Casa do Pai, garantindo
qualidade e efetividade no atendimento prestado. Proporcionar ambiente acolhedor, semelhante a um Lar, durante o período de a brigamento;
Oferecer alimentação de qualidade, condizente a faixa etária dos acolhidos; Promover a saúde física, emocional e mental das crianças; Garantir acesso
à educação de qualidade, respeitando as particularidades de cada um dos acolhidos; Oferecer para as crianças atendidas pela A ssociação Casa do Pai
transporte para as atividades planejadas pelas áreas da saúde, educação, social e de lazer; Proporcionar atendimento particularizado a situações de
risco e abandono sofridos pelas crianças acolhidas; Buscar o fortalecimento de vínculos familiares visando a capacidade dos pais e/ou família extensa
reassumirem seus filhos (Lei 8.069 art. 90); Garantir a contratação de equipe mínima para funcionamento das Casas Lares 01 e 02; Nosso público alvo
consiste no atendimento de 20 crianças acolhidas na associação Casa do Pai, com faixa etária de 02 a 16 anos, de ambos os sexos, com ressalvas
quanto aos adolescentes, conforme explicitado no corpo deste projeto.

Data de Vigência:

17/12/2015

[...] Pessoas jurídicas podem doar até 1% do Imposto de Renda devido. As doações de pessoas físicas podem chegar a até 6% do IR devido. Esse dinheiro não é
dedutível. É o dinheiro que já foi direcionado para o IR, mas que tem como destino certo os projetos assistenciais. As destinações destes percentuais significam um
valor que pode ser deduzido do IR a pagar no exercício seguinte. O recibo para fins de comprovação da doação será emitido posteriormente por este órgão e enviado
ao doador especificado na guia.
[O FMCA é gerido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (COMTIBA), formado por representantes
da Prefeitura e de entidades assistenciais, eleitos em assembléias de dirigentes destas instituições.]

Para fins de preenchimento na sua declaração de imposto de renda segue:
Fundo Municipal Para Criança e o Adolescente CNPJ: 12.003.012/0001-59

5.

Aconteceu e acontece!




10/novembro – nasceu a filhinha da Silvana (cuidadora da ACP).
28/29/30 novembro – as crianças começaram as apresentações no Coral de Natal – são 3 meninos e 3 meninas da Casa do Pai.
O Natal do HSBC se tornou uma tradição e hoje é um dos cartões-postais de Curitiba, atraindo pessoas de todas as idades há mais de 20 anos. Este ano o show
será um tributo às tradições do Natal. O clássico clima das festas de fim de ano será relembrado através de canções e personagens típicos.
O espetáculo com o coral das crianças terá um ambiente lúdico, com canções tradicionais do Natal no Brasil e no mundo, para encantar o público e demonstrar
o verdadeiro espírito natalino. Não deixe de comparecer neste show que fascina a todos com sua beleza e criatividade. http://www.hsbc.com.br/1/2/natal

6.

ANIVERSÁRIOS em dezembro!
 Joice – dia 07/dez fez 12 anos!




7.

Nascimento de Jesus

Edina (cuidadora) – dia 6/dez! Na ACP há 1 ano!
Daniele Weiss (contadora) – 24/dez – Há 18 anos voluntaria da ACP!
Leticia (tesoureira) – 25/dez – Há 6 anos voluntaria da ACP!

http://doutrinadeluz.blogspot.com.br/2009/11/nascimento-de-jesus.html

O Imperador de Roma Cesar Augusto promulgou uma lei para
fazer um recenseamento. Em uma aldeia chamada Nazaré
viviam JOSÉ e MARIA que precisavam alistar-se em Belém, local
de origem da sua família.
A viagem foi penosa, um pouco de burro e um pouco a pé,
porem chegando lá não encontraram lugar para se hospedar
porque as pensões e os abrigos estavam cheios de pessoas que
vieram para o alistamento.
Como Maria estava grávida e poderia ter o nené naquela noite,
um homem se compadeceu dela e lhe ofereceu sua estrebaria,
para que ela não dormisse ao relento. noite era muito bonita, o
céu estrelado, perfumado pela brisa suave que vinha dos
campos. Foi nesse local que Maria teve seu filho. Deu-lhe o nome
de JESUS.
Naquela noite alguns pastores que costumavam levar seus
rebanhos para passarem a noite nos arredores, estavam ao pé da

fogueira quando receberam uma a visita de um anjo de Deus que
lhes disse “Não tenham medo, venho trazer uma notícia que será
de grande alegria para vocês e para todo o povo, hoje nasceu o
salvador do mundo Chamado Jesus” (Salvador porque veio
ensinar aos homens a praticarem somente boas ações, a se
amarem como irmãos e perdoarem uns aos outros, porque só
assim serão felizes). E se vocês quiserem ir vê-lo este é o sinal que
os fará conhece-lo: encontrarão um menino envolto em panos e
posto em uma manjedoura.”
Jesus recebeu também a visita dos Magos do Oriente que
chegaram até ele montados em camelos, guiados pôr uma
estrela através das montanhas da Pérsia, deserto da Arábia, dos
vales da Síria até Jerusalém . Eram Gaspar, Melchior e Baltazar,
que levaram presentes de fundamental importância, Mirra, Ouro,
e Incenso que significavam saúde, riqueza, e espiritualidade.

FELIZ NATAL!

