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1. FESTIVIDADES & ATIVIDADES!  

 

1º nov 

O Dia Mundial do Veganismo ou Dia Mundial Vegano (World 
Vegan Day, em inglês) surgiu em 1994, por intermédio de 
Louise Wallis, presidente da Vegan Society, em comemoração 
aos 50 anos da fundação da Sociedade Vegana do Reino Unido, 
fundada em 1944. 
 
Dia Mundial do Vegetarianismo 
Por norma, uma pessoa para se tornar vegano passa primeiro 
pelo vegetarianismo, um estilo menos extremo de "protesto 
contra o consumo de carne".  
A data é celebrada dia 1º de outubro em todo o mundo e 
surgiu em 1977, a partir de uma iniciativa da Sociedade 
Vegetariana Norte Americana. 

A data celebra em todo o planeta a consciência vegana, ou seja, um 
ato de protesto contra o consumo de produtos de origem animal. O 
veganismo não aconselha a ingestão de alimentos de origem animal 
e derivados, como leite e ovos, por exemplo. 

Os veganos são ainda mais extremos que os vegetarianos, aliás, você 
sabe a diferença entre veganos e vegetarianos? 

Os vegetarianos não consomem alimentos de origem animal (carnes, 
peixes, frangos e etc). Os veganos, por sua vez, não consomem 
absolutamente nada que tenha relação com os animais, e isso inclui 
roupas, cosméticos e até mesmo medicamentos. 

Em suma, ser vegano não se resume apenas a questão alimentar, mas 
também a todo um modo de vida sem contato com produtos 
derivados a partir dos animais. 

4/nov Iniciam as aulas de Yoga – meninos da Casa 1  Todas as 2as. Às 9:00, Com o Prof. Fábio O. Machowski  

4 – 5 
nov 

I Encontro Paranaense de Apoio à Adoção 

 
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.ph
p?storyid=1617&tit=EVENTO-I-Encontro-Paranaense-de-
Apoio-a-Adocao  

 

Acontece em São José dos Pinhais, Hotel Astron. Av. Rui Barbosa, 
9.500, Centro. O evento é realizado pelo Grupo Romã, com apoio da 
FAE São José dos Pinhais,  

Esta primeira edição traz o tema "Caminhos da Adoção", 
oportunizando reflexões e a integração de grupos de apoio à adoção, 
famílias, acadêmicos, professores e comunidade em geral. 

Além do viés social, o Encontro possibilita o desenvolvimento da 
pesquisa científica voltada ao tema da adoção no meio acadêmico, 
sendo possível a submissão de trabalhos. 

12/nov  FELIZ ANIVERSARIO, CHARLES! Está completando 11 anos!  

18/nov 

Dia do Conselheiro Tutelar 
O Conselheiro Tutelar faz parte de um Conselho Tutelar, um 
órgão permanente e autônomo, criado pelo artigo 131 do ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) em Julho de 1990.   
Para exercer esta tarefa de grande responsabilidade, os 
candidatos devem prestar uma prova de seleção.  
Os conselheiros são eleitos de três em três anos, pela 
comunidade do município onde o conselheiro vai atuar. 

Um Conselheiro Tutelar deve lutar pelos direitos das crianças e 
adolescentes da sua comunidade.  
Este cargo público implica exercer o papel de educador e orientador 
dos mais jovens, criando iniciativas que potenciem o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes.  
Deve ter um apurado sentido de ética e determinação para gerir 
conflitos que possam aparecer durante o seu trabalho. 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-conselheiro-tutelar/ 

25/nov 

Dia do DOADOR VOLUNTARIO DE SANGUE  

A data, além de homenagear as pessoas que reservam um 
tempinho do seu dia para doar sangue, também serve para 
informar e conscientizar a população sobre a importância de 
ser um doador de sangue. 

Doar sangue é um ato de solidariedade humana, que ajuda a 
salvar milhares de vidas todos os dias, através das transfusões 
de sangue. Atualmente no Brasil, são doadas cerca de 3,6 
milhões de bolsas de sangue por ano (dados do Pró-Sangue). 

No Dia Nacional do Doador de Sangue, os Bancos de Sangue 
de todo o país realizam atividades lúdicas e mutirões de coleta 
em escolas, hospitais, shoppings, praças e demais espaços de 
acesso público. 

Os doadores também podem celebrar o digno ato de doar 
sangue no dia 14/ junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue. 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-doador-voluntario-
de-sangue/  

O Dia do Doador Voluntário de Sangue foi estabelecido em 
30/jun/1964, pelo presidente Castello Branco, data do aniversário 
da fundação da Ass. Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue.  
Para doar sangue é necessário seguir algumas regras, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS): 

 Homens e mulheres; 

 Ter entre 16 e 68 anos; 

 Ter acima de 50 quilos; 

 Não ter Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas, Sífilis, HIV 
(AIDS), HTLV; 

 Estar bem alimentado e descansado; 

 Se estiver gripado, esperar no mínimo sete dias para poder doar 
sangue; 

 As grávidas devem esperar entre 90 e 180 dias após o parto para 
doar sangue; 

 Após uma doação de sangue as mulheres devem esperar 90 dias 
para voltar a doar, enquanto que os homens devem esperar no 
mínimo 60 dias; 

25/nov 

O Dia da Madrinha homenageia a figura materna que é 
considerada, por muitas pessoas, como uma segunda mãe. 
 
Normalmente, os pais do recém-nascido escolhem uma 
mulher e um homem como madrinha e padrinho, 
respectivamente. De acordo com as convenções sociais e 

Mensagens para o Dia da Madrinha 
"Ser madrinha é ser mãe do coração, mãe escolhida para proteger e 
amar! Parabéns, minha madrinha!" 
"Sou madrinha da jóia mais rara, da criança mais especial que 
existe!" 

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=1617&tit=EVENTO-I-Encontro-Paranaense-de-Apoio-a-Adocao
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=1617&tit=EVENTO-I-Encontro-Paranaense-de-Apoio-a-Adocao
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=1617&tit=EVENTO-I-Encontro-Paranaense-de-Apoio-a-Adocao
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-conselheiro-tutelar/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-doador-voluntario-de-sangue/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-doador-voluntario-de-sangue/
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religiosas impostas durante os anos nos diversos tipos de 
sociedades, as madrinhas são responsáveis em cuidar da 
criança, caso aconteça algo que impossibilite que os pais 
façam isso. 
A figura da madrinha está presente em quase todas as 
culturas do mundo e em várias religiões, sempre com uma 
conotação ligada à família, proteção e guia. No Brasil, as 
madrinhas costumam receber apelidos carinhos de seus 
afilhados(as), como "dinda", "dindinha" ou "mãezinha". 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-madrinha/  

"Dinda, sou muito feliz por fazer parte da sua vida! Nesta data 
especial quero agradecer-lhe por tudo! Te amo!" 
 
Quer ser MADRINHA OU PADRINHO? CONHEÇA: PROJETO DINDO, 
APADRINHAMENTO AFETIVO da RECRIAR E O PADRINHO NOTA10. 

https://www.facebook.com/projetodindo/ 

http://www.projetorecriar.org.br/site/apadrinhamento_afetivo.htm   

http://www.padrinhonota10.com.br/default.asp?Pag=20&Tipo=1&E
stado=PR&Cidade=Curitiba  

26/nov  

2º RISOTO SOLIDÁRIO A CORRENTE DO BEM  
Local: Ass. Beneficente Recreativa Tribunal de Contas 
A partir das 12:00  
Mais informações: ABRTC (41) 33501685  
 
Parte da verba será revertido para a CASA DO PAI. 

  

28/nov 

O Dia Mundial de Ação de Graças, ou simplesmente Dia de 
Ação de Graças é um dia onde as pessoas expressam  gratidão 
a Deus e a outras pessoas pelas bênçãos e coisas boas 
recebidas durante o ano.  
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-de-acao-de-gracas/  

Os primeiro Dia de Ação de Graças foi celebrado em Plymouth, 
Massachusetts na Nova Inglaterra, pelos peregrinos fundadores da 
vila em 1621. A partir desta data, em cada Outono era organizada 
uma Festa de Gratidão a Deus, por causa das boas colheitas. 

 

 

2. NOTÍCIAS...  

Neste mês de outubro, vimos a Josiane, psico-pedagoga, dar o seu adeus às crianças e colaboradores 
da Associação Casa do Pai. Partiu em busca de novo destino na área da pedagogia.  

Muito obrigada, Josi! Por tudo o que você contribuiu para o desenvolvimento das crianças! 

3. Sobre a SEGUNDA CASA! 

Estamos no processo de finalizar a documentação para o aluguel da segunda casa que fica bem próxima à 
casa 1. Contamos com 5 sócios que se dispuseram a contribuir com o aluguel, dentro do que havíamos 

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

Se você pode contribuir com uma parcela para esse aluguel, 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 Eliana. Deixe seu nome e entraremos em contato.  

Pretendemos fazer a mudança de casa somente em janeiro por causa da finalização do ano letivo e da 
transferência de escolas,  para não impactar tanto na vida dos pequenos. 

4. 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   

5. 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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