
 

  

INFORMATIVO #10 
OUTUBRO 2016 

 
1. CPF/CNPJ e compensação de boletos  

 

Prezados Associados! Um novo sistema de compensação de boletos será implantado até o final de novembro e será 
obrigatória a inclusão do seu CPF ou do CNPJ – no caso de empresas associadas. Gostaríamos de pedir que confirmem 
seu CPF/CNPJ através dos seguintes canais:   

 Pelo e-mail da Casa do Pai – acasadopai.adm@gmail.com  

 Mensagem via site – http://www.casadopai.org.br/contato  

  

2. Sobre a SEGUNDA CASA! 

Estamos com três casas em vista, mas para alugar. Lembramos que no informativo de junho quando foi anunciada a 
busca, sugerimos:  

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; 

Como não houve a possibilidade de conseguirmos uma casa em comodato. E como 4 doadores já se dispuseram a 

contribuir no Aluguel patrocinado, vamos negociar para alugar uma das 3 casas, porém ainda não temos o valor total 

para nenhuma delas (mesmo depois da negociação!). Se você pode contribuir com uma parcela para esse aluguel, 
por favor, entre em contato pelo telefone (41) 3343 0928 [o escritório Casa1] ou pelo (41) 3373 4861 [escritório Casa2] 
e fale com a Daniele, com a Stheffanny ou Eliana. Deixe seu nome e entraremos em contato.  
 

3. DATAS FESTIVAS!  
 

4/out A data homenageia uma das personalidades santas mais 
admiradas pela comunidade católica: São Francisco de 
Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, também 
conhecido por ser o santo dos pobres.  
O amor de Francisco pelas "obras de Deus", ou seja, a 
natureza e tudo que nela está inserido era imenso. 
Dedicou-se bastante aos animais, ao meio ambiente e aos 
leprosos. 

Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália, no ano de 
1182. Filho de pais ricos, o jovem Francisco aproveitou sua 
infância e adolescência desfrutando da sua riqueza e 
vaidade. Mas, abandonou toda a vida de riquezas e luxo 
para "desposar a Senhora Pobreza". 
Francisco de Assis acreditava que para o cristão viver o 
real significado do Evangelho de Cristo, deveria abdicar de 
todos os confortos para seguir o caminho de Cristo. Assim 
sendo, o jovem passou a viver com alegria a vida da 
pobreza, humildade e obediência. 

O Dia Mundial do Animal é comemorado desde 1930. A 
data foi escolhida para homenagear São Francisco de Assis, 
que morreu no dia 4 de outubro de 1226. Quem decidiu foi 
o Congresso de Proteção Animal, realizado em Viena, na 
Áustria. http://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/1004---dia-

dos-animais.htm 

Apesar da existência da data comemorativa, os direitos 
dos animais só foram registrados muito tempo depois. 
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais só foi 
aprovada pela Unesco, que é um órgão da ONU, em 15 de 
outubro de 1978. 
 

12/out 
 

O Dia de Nossa Senhora Aparecida é a data que 
homenageia a padroeira do Brasil, a mãe do menino Jesus, 
conhecida também por Santa Maria. 
 
http://www.calendarr.com/brasil/nossa-senhora-aparecida/  

Origem do Dia de Nossa Senhora Aparecida 
De acordo com a lenda, no ano de 1717, pescadores 
lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul, com o objetivo 
de pescar peixes grandes para um jantar especial para o 
Conde de Assumar. 
Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo 
pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um 
pescador chamado João Alves apanhou uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, mas sem a cabeça, e 
enrolou-a em um manto. 
Dezessete anos depois do achado foi construída a 
primeira capela. 

O Dia da Criança foi criado oficialmente no Brasil por um 
decreto do presidente Artur Bernardes, em 1924. Mas só 

Hoje é costume comemorar o Dia da Criança com 
brincadeiras, passeios, presentinhos e muito carinho. 
Toda criança merece.  
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muito depois, na década de 1960, a ideia emplacou de 
verdade. 

A fábrica Johnson & Johnson criou a Semana do Bebê 
Robusto e a Estrela, fábrica de brinquedos, resolveu aderir. 
Promoveram a Semana da Criança, em torno da data que 
já existia. Foi assim que o Dia da Criança passou a ser 
comemorado a 12 de outubro.  
 

Mas não importa o dia ou o lugar. 
Criança é criança do mesmo jeito.  

Viva o Dia da Criança! 

Aliás, em 1959, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
elaborou um documento registrando os direitos das 
crianças de todo o mundo. E estipulou o dia 20 de 
novembro como dia universal da criança. 
Mas que direitos têm as crianças? Direito de brincar, de 
ter uma casa, de ter saúde, de se alimentar. Direito de ter 
uma família e receber amor. Direito de estudar. Direito de 
não sofrer nenhum abuso ou violência. Todas as crianças 
deveriam ter seus direitos respeitados! 
Muitos países têm suas próprias datas para comemorar o 
Dia da Criança.  
http://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/1012---dia-da-
crianca.htm 

13/out  
Aniversário da Associação CASA DO PAI! 

A Associação Casa do Pai é uma sociedade civil de caráter 
filantrópica, sem fins lucrativos. É uma ONG que mantém 
casas lares e presta assistência a crianças, em regime de 
abrigo 24 horas.                               
http://www.casadopai.org.br/associacao  

Fundada em 1994 por um grupo de pessoas da sociedade 
que, como você, cultiva o desejo de praticar a 
solidariedade. Atualmente mantém duas Casas Lares com 
capacidade para 10 crianças cada uma, num total de 20 
crianças de ambos os sexos e na faixa etária entre 2 e 17 
anos, com prioridade dada para grupos de irmãos. 

15/out E como surgiu o Dia do Professor?  
Bem, um decreto de D. Pedro 1º, em 15 de outubro de 
1827, definiu como deveriam ser as Escolas de Primeiras 
Letras em todo o Brasil. Essa lei dizia, entre outras coisas, o 
que deveria ser ensinado para meninos e meninas. Em 
1963, um decreto do presidente João Goulart instituiu o 
dia 15 de outubro como dia do professor. Uma 
homenagem muito justa. 

Sabe quantos professores tem o Brasil? Cerca de 2,4 
milhões de professores, só na educação básica. Quase 
80% trabalham na escola pública. Ensinam crianças 
pequenas nas creches e nas salas de alfabetização, 
ensinam nos programas de educação de jovens e adultos 
e também no ensino fundamental e médio. Tem professor 
que não acaba mais! http://educacao.uol.com.br/datas-

comemorativas/1015---dia-do-professor.htm  

18/out Dia de São Lucas e dos Médicos 
Considerado o padroeiro dos médicos, cirurgiões e artistas, 
São Lucas “Evangelista” é uma das figuras santas mais 
veneradas pelo cristianismo, em diversas doutrinas, como 
a católica, ortodoxa, anglicana, protestante e luterana. São 
Lucas era médico e escritor. Foi um dos discípulo do 
Apóstolo Paulo, que o chamava de “Lucas, o amado 
médico”, devido a sua personalidade carismática. 

Todo médico, quando inicia sua profissão, deve fazer o 
juramento de Hipócrates (460 - 377 a.C.), um médico 
grego, que é considerado o pai da medicina: 
"Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-

me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, 

da caridade e da ciência". 

http://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/1018---dia-do-
medico.htm  

25/out Dia do Dentista Brasileiro.  
A data também é lembrada como o Dia Nacional da Saúde 
Bucal. 
No restante do mundo, o dia 3 de outubro é o dia celebrado 
para esse profissional. 
O dentista é um profissional extremamente importante na 
vida das pessoas, pois ele é o responsável pela saúde bucal, 
sendo que ele trata dos nossos dentes, das nossas gengivas 
e também, inclusive, de ossos da face (como, por exemplo, 
o maxilar). 
http://www.calendariobr.com.br/dia-do-dentista-brasileiro  

No dia 25 de outubro de 1884, houve a assinatura de um 
Decreto de Lei nº 9311, que foi o responsável pela 
separação do estudo da Odontologia das áreas médicas 
restantes. Dessa separação, houve a criação dos primeiros 
cursos de graduação da área nos estados do Rio de Janeiro 
e Bahia. 
A data também é vista como um dia para trazer 
conscientização para a população quanto a importância 
da adoção de medidas que previnem as doenças orais, isto 
é, as visitas a um consultório odontológico e também para 
uma higiene bucal de qualidade. 

29/out No dia 29 de outubro de 1810, com a transferência da Real 
Biblioteca portuguesa para o Rio de Janeiro, originou-se 
a Biblioteca Nacional. O fato está ligado à vinda da família 
real ao Brasil e é para celebrar essa data que foi instituído 
o Dia Nacional do Livro. 

É verdade que existe também um Dia Internacional do 
Livro, comemorado a 23 de abril. Porém, considerando-se 
a importância desse objeto - o livro -, todas as 
homenagens são justificadas.   
 http://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/1029---dia-
nacional-do-livro.htm 

 

4. Sobre destinação do seu IR  

Até 31 de dezembro, vocês podem destinar parte do seu IR Devido para o projeto ‘Aquisição de 

subsídios...’  http://www.fas.curitiba.pr.gov.br/formulariodoacao.aspx?fundo=2  

                                         Que tal destinar e saber onde realmente seus impostos serão utilizados?   
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