SALVE A CASA DO PAI!
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Agosto 2018

A. NOTÍCIAS & Necessidades
Lançamento da campanha SALVE A CASA DO PAI! Neste vídeo, explicamos o porquê da campanha:
https://youtu.be/Vu4ZM62lddk
Ao longo de todos estes anos, a Casa do Pai tem recebido muita ajuda da sociedade em termos de doação de roupas,
utensílios domésticos e alimentos para o dia-a-dia e para o atendimento das crianças; assim como, em termos de
reformas e otimização dos espaços onde as crianças convivem também (vide a reforma da sala de estudos da Casa 1!).
Tudo que é doado ajuda a não gastarmos!
Devido a finalização de diversos dos projetos em parceria junto ao município e ao estado (como o da Destinação do
IR), e já cientes de que não teríamos mais verbas para manutenção das casas e do veículo, procuramos, já há algum
tempo, reverter a carência de fundos, através de algumas iniciativas:
1. em primeiro lugar, diminuição dos gastos mensais, temos conseguido um bom resultado. Porém, cuidamos
de 20 crianças e são 20 bocas para alimentar, tomar banho, vestir, levar a escola, ao médico, exames e outras
atividades!
2. diminuição do quadro funcional, mas precisamos ter um número mínimo de colaboradores para os cuidados
do dia-a-dia!
Além disso, a carência de fundos também está acontecendo porque já faz alguns meses que o quadro associativo
diminuiu:
1. Muitos se desassociaram, devido, em grande parte, à situação geral do Brasil com o aumento do
desemprego;
2. Muitos sócios efetivos não realizam suas contribuições financeiras mensais assiduamente, o que gera um
grande déficit mensal (infelizmente, nunca sabemos com quanto se pode contar para as despesas mensais);
3. E para piorar, somente 2 sócios das 6 pessoas que se propuseram a realizar a "vaquinha" para o pagamento
do aluguel da Casa2, estão regularmente contribuindo!
Hoje, a Casa do Pai precisa de recursos financeiros para pagar aluguel, luz, água, telefone, combustível, mas/e,
principalmente salário e encargos sociais.
Então, Pessoal! Todos Vocês que acabaram de conheceram este PROJETO de quase 24 anos de idade,
podem SALVAR a Casa do Pai!

1. Torne-se sócio – a ficha de sócio você encontra no site http://www.casadopai.org.br/associe-se-doacoes ;
2. Traga novos sócios! Você pode enviar esta ficha de sócio para seus amigos;
3. Organize pequenos eventos em prol da Casa do Pai para seus amigos conhecerem a casa. Fale com a Florinda (41) 9 8834 2349

4. Faça doações em $$ para a ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI - CNPJ: 00.388.758/0001-49 – são duas opções de conta:
• BANCO ITAÚ - agência 1538 - conta corrente: 39.136-6
• CAIXA ECONÔMICA - agência: 1628 - conta corrente: 2094-1 operação: 003
5. Participe do Encontro “SALVE a CASA do PAI!” em 11/agosto das 10:00 às 13:00 – Rua Francisco Scremin, 156 - Ahú.
Venha conhecer como funciona o processo de abrigamento e de desabrigamento, venha conhecer as crianças e brincar com elas,
venha conhecer as finanças e o balancete de 2017-18, venha ver como você pode se tornar um voluntário, venha tirar suas dúvidas
conosco! Estaremos esperando por vocês! Marque sua visita em: https://www.facebook.com/events/946779238860564/
6.

Doe no NOTA PARANÁ! Aqui estão os passos de como doar sua Nota Paraná para a Casa do Pai (veja como é fácil!)
1.
2.
3.

Tome nota do CNPJ 00388758000149;
Acesse o site: http://www.notaparana.pr.gov.br/ e cadastre-se;
Faça o SEU login, digitando o seu CPF e sua senha cadastrados:

4.
5.

Na tela principal clique no menu acima na opção: Minhas doações (localizada no canto superior a direita):
Ao aparecer a tela abaixo, clicar em Doar Notas:

6.

Aparecerá a tela abaixo:

7.
8.

No campo CNPJ da Entidade, digitar o CNPJ: 00388758000149 aparecerão os dados da ACP [ou clicar na lupa]:
No campo chave de acesso deve ser digitado a chave de acesso da Nota Fiscal (geralmente este número comprido fica
acima do código de barras); [Você pode também baixar o app Nota Paraná no seu celular e se tiver leitor de código de
barras/QR Code é só colocar o celular para ler o código da nota].
Importante: feita a leitura ou digitado o código de acesso, confirmar/clicar em DOAR DOCUMENTO

9.

10. Pronto. Aparecerá no campo superior a esquerda a expressão! Documento fiscal doado com sucesso!
Você pode também recolher todas as notinhas SEM CPF e mandar para nós que digitaremos os números da chave de acesso,
mas se você puder seguir os passos acima, vai facilitar muito o nosso trabalho!
Mesmo que o valor seja pequeno, ele vale pontos para a Casa do Pai que se transformam em bilhetes para sorteio!

B.

O CONVITE para composição da diretoria e conselho da ACP

A gestão da Associação Casa do Pai tem a duração de 4 anos a contar do mês de sua fundação, outubro. A Gestão 2014-2018,
portanto, termina em outubro próximo, e temos a necessidade de realizarmos nova eleição. A DIRETORIA EXECUTIVA é composta
por: Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Tesoureiros, e Conselho Deliberativo (3 efetivos e 3 suplentes).
Venha fazer parte!
Associação Casa do Pai - www.casadopai.org.br
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320
Fone/Fax: (41) 3343 0928.
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