1. SOBRE UMA SEGUNDA CASA!
Prezados amigos, colaboradores, voluntários e associados!
A Casa do Pai, mais uma vez, precisa de vocês!

Após generosamente ceder, em comodato (gratuitamente) sua casa no Mossunguê, por sete anos
(2009 a 2016), os proprietários da casa 2 solicitaram sua devolução.
Agradecemos imensamente à Sra. Cristiane e ao Sr. Marcos pela cessão do imóvel durante
todo este período. Foi bom e importante poder contar com sua ajuda!
Agora precisamos encontrar uma nova casa para acomodar nossas meninas e os 3
pequeninos. E aproveitando a mudança, pensamos que seria bom que a nova casa fosse localizada
próximo à casa 1 no Ahú para melhor aproveitamento dos nossos recursos - materiais e humanos.
Isto poderá inclusive, resultar em economia de gastos com transporte, além de propiciar melhor
gerenciamento de funcionários e melhor aproximação entre irmãos que hoje moram em casas
diferentes.
Na busca por uma nova moradia temos como objetivos principais:
Reduzir distância e tempo de deslocamento entre as duas casas-lares (em média 3 a 4 km
da Casa 1 – Rua Francisco Scremin);
Buscar região com maior facilidade de escolas no entorno;
Buscar regiões com vizinhança mais adequada a formação extracurricular das crianças;
Como o momento atual está um tanto crítico, com muitos associados tendo a necessidade de parar
de contribuir ou de diminuir sua colaboração, e como não queremos fechar nenhuma de nossas
casas, nossas opções seriam:
1.

Cessão em comodato - ideal, pois não gera custos;

2.

Aluguel patrocinado - montaríamos um grupo de doadores para bancar o aluguel;

3.

Aluguel patrocinado por empresa - será que existe? - Pesquisar

4. Aluguel acessível - este é o mais difícil, pois nosso orçamento ainda não prevê verba
para aluguel... Podemos nos preparar para conseguir, no futuro.
Você sabe de alguma boa casa de 4 quartos, 2 banheiros,
sem escada e com algum jardim (outros detalhes a gente dá
um jeito), e que fique em bairros próximos ao Ahú (vide mapa
abaixo)? Por exemplo:
- ABRANCHES
- AHU
- ALTO DA GLORIA
- BACACHERI
- BARREIRINHA
- BOA VISTA
- BOM RETIRO
- CABRAL
- HUGO LANGE

- ITUPAVA
- JARDIM SCHAFFER
- JUVEVE
- MERCES
- PILARZINHO
- SÃO FRANCISCO
- SÃO LOURENÇO
- TABOÃO
- VISTA ALEGRE

De qualquer modo, colocamos ao lado o mapa que serviu
de base para relacionar os bairros (o círculo azul é aproximadamente 3 km em linha reta – que daria 4 km pela rua –
aproximadamente)

Então,
 Se você sabe de alguém ou alguma empresa que possua um imóvel com as condições descritas
acima, e que esteja disposto a cedê-lo em comodato; ou,
 Em segundo lugar, se você sabe de alguma casa para alugar com estas características,
 E/ou se você puder participar de um rateio de aluguel (item 2) ...
Por favor, entre em contato pelo telefone (41) 3343 0928 [escritório Casa1] ou pelo (41) 3373 4861 [escritório
Casa2] e fale com a Daniele, com a Stheffanny, ou Adriana, ou Josiane. Deixe seu nome e entraremos em
contato.
Nós, do Conselho da Casa do Pai e as crianças acolhidas, somos imensamente gratos!

1. AGRADECIMENTOS!
A todos os doadores:
o pelos alimentos – frutas e verduras em geral;
o pela reforma do estoque de alimentos para adequação aos pedidos da Vigilância Sanitária ;
o que destinaram sua doação ao Projeto da Casa do Pai:
http://www.criancaquerfuturo.com.br/
2. DIA DA FAMILIA! à 15 de maio
FELIZ ANIVERSÁRIO!





Wiliseu – dia 08/junho fará 17 anos!
Felipe – dia 11/junho fará 9 anos!
Endreu – dia 18/junho fará 9 anos!
Daniele (Coordenadora) – 21/junho

O encontro para celebrar este dia aconteceu
em 14 de maio com a participação da “Familia
Casa do Pai”!

3. SEJA UM PADRINHO/MADRINHA!
“O Projeto Dindo tem por objetivo preparar, habilitar e acompanhar pessoas que desejam
apadrinhar crianças e adolescentes acolhidos em instituições de Curitiba e Região Metropolitana.
O apadrinhamento afetivo é a atividade que propicia a crianças e adolescentes acolhidos a
oportunidade de conviver com a família de um(a) padrinho/madrinha, especialmente em fins de
semana, feriados e férias.
Alternativamente, um padrinho/madrinha poderá também propiciar ao apadrinhado momentos de
afeto, lazer e educação, ou por meio de atividades na própria instituição de acolhimento, ou por
meio de passeios, que podem ocorrer em parques, restaurantes, centros comerciais, espaços
culturais e congêneres. Nessa modalidade, poderão ser apadrinhados grupos pequenos de
crianças e adolescentes, a depender de cada caso.”
Veja
mais no site: http://www.juscidadania.org.br/projeto-dindo/
4.

NECESSIDADES DESTE MÊS: o de sempre!

Frutas, verduras e legumes para as 2 casas - Leite integral
Produtos de Higiene e limpeza
Aumentar o número de doações de carne.

