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novembro  2018  

 

A. PLANEJE-SE! →  4º RISOTO SOLIDÁRIO 

Organizado pela ABRTC em prol de instituições beneficentes de Curitiba, entre elas a Associação Casa do Pai.   

Serão 124 chefes preparando 62 diferentes sabores de risotos – todos com certeza deliciosos!  

Teremos duas duplas da Casa do Pai: Mario Munhoz & Marcos e Amílcar & Heitor!   

E qual será a surpresa deste ano?                        https://www.abrtc.com.br/events/risoto-solidario-1 

Dia:  10 de novembro – sábado  

Local: Igreja Campo de Sant´Ana 

CONVITES: R$ 50,00  
Todos os ingressos que a Casa do Pai vender terá seu valor 

destinado ao pagamento do 13º salário dos funcionários. 

Informações: escritório da Casa do Pai – (41) 3343 0928 / (41) 9 8516 6241 (ou no número acima) 

 

B. Continua a CAMPANHA SALVE A CASA DO PAI!  Atualização 

      Assista ao vídeo para relembrar a razão da campanha!   https://youtu.be/Vu4ZM62lddk    

A meta    1000 cotas de R$30,00 = R$ 30.000,00 (mensal)  

Em 30/10/18   148.66667 cotas = 74 novos sócios  = R$ 4.460,00 (mensais)  

A meta está longe de ser alcançada! A captação e o envolvimento dos associados, voluntários 
melhoraram muiiiito! |Muito obrigado!    Neste mês de outubro é provável que dê tudo certinho.   

PORÉM, estamos agora preocupados com o valor do 13º salário, pois não há previsão de haver nenhum 
repasse para que possamos dar conta deste encargo!  Por isso, sua contribuição é muito importante! 

1. Como sócio, dentro do possível, aumente sua contribuição  ou retome os seus pagamentos [mande um 
Whats´app para (41) 9 8834 2349] ou ligue para (41) 3343 0928, ou mande e-mail para 
acasadopai.escritorio@gmail.com ;  

2. Traga novos sócios! Você pode enviar a ficha de sócio para seus amigos: http://www.casadopai.org.br/associe-

se-doacoes  

3. Organize pequenos eventos em prol da Casa do Pai para seus amigos conhecerem a casa.  
4. E se tiver alguma outra ideia, por favor entre em contato: Florinda (41) 9-8834 2349 / acasadopai.pres@gmail.com 

5. Peça aos amigos para fazerem uma doação em $$ para a ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI 

ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI  CNPJ - 00388758/0001-49  

2 opções  
de conta: 

BANCO ITAÚ   agência 1538   conta corrente: 39.136 - 6  

CAIXA ECONÔMICA   agência: 1628   conta corrente: 2094-1  operação: 003  

6. NOTA PARANÁ – Você já fez o seu cadastro? http://www.notaparana.pr.gov.br/  Já está doando suas 

notas?  Temos urnas disponíveis também para serem deixadas nos estabelecimentos! Com o resgate da 1ª 
destinação em outubro, compramos 4 leitoras de códigos de barra para facilitar a vida dos voluntários que 
estão se revezando para cadastrar as notas. Se você tiver tempo disponível e puder ajudar entre em contato.   
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Associação Casa do Pai  - www.casadopai.org.br 
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320   
Fone/Fax: (41) 3343 0928. 

CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Registro nº 548, 13 julho 2012. 
CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social)  – Registro nº 475,  
CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) – Registro nº 219 

CNPJ nº 000.388.758/0001-49 
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6  

PMC – Lei de Utilidade Pública Municipal no. 9572 – 1º  junho 1999 
PR     – Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 13078 – 16  janeiro 2001 

 

7. NOTA CURITIBANA – Novidade!  Cadastre-se para poder direcionar também suas doações e participar 

do sorteio, se você ganhar a Casa tb ganha!   http://nota.curitiba.pr.gov.br/Default.aspx   

8. IR – DESTINAÇÃO: Projeto 2019 – dia 15 de setembro foi (finalmente!) apresentado o edital para a 

captação de recursos através de destinação do Imposto de Renda Devido. Porém, o projeto de captação só 
estará realmente disponível em novembro. Aguardem! 6% do imposto devido pode ser destinado a ONGs.  

9. RIFAS –  

• QUADRO: eram 100 nomes à R$5,00 = R$500,00 que está sendo usado para comprar um relógio-ponto 
eletrônico. A abertura do nome e o resultado vocês podem verificar em https://www.facebook.com/casadopai/ 
Como a ganhadora re-doou o quadro, já iniciamos nova venda de nomes, para a compra de outro relógio-ponto. 

• SOFÁ: Um grupo de amigos ganhou um sofá de couro novo em folha! E está realizando uma rifa no valor de 
R$50,00 para realizar o natal das crianças e dos funcionários. Quem tiver interesse, falar com o pessoal do 
escritório (41) 3343-0928.         

 

C. ACONTECEU EM outubro: 

• Dia 2, o grupo da Rosena entregou uma doação especial, principalmente para as meninas! 

• Dia 21, aconteceu o 24º Almoço entre Amigos, no Refeitório da SERVOPA - Foram 224 convites vendidos = R$ 

9.260,00, descontando os custos e somando as vendas de bebidas, sobremesas e bazar – o resultado final foi de 

R$ 6171,94. Obrigada a todos que contribuíram – convidados e voluntários! Nosso obrigada especial ao Buffet 

Brondin e ao Mario Munhoz pela elaboração da comida!  

• dia 21, foi também a posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal – gestão 2018-2022:  

DIRETORIA EXECUTIVA   

CARGO NOME CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO FISCAL 

Presidente 
Florinda 
Scremin 

EFETIVOS SUPLENTES EFETIVOS SUPLENTES 

Vice 
Presidente 

Florence 
Munhoz 

Ilo de Oliveira 
Edna de 
Andrade 

Rolf G. Meyer Alexandre Peixer 

1º Tesoureiro 
Cleverson 

Borges da Silva 
Sueli Simas 

Andressa 
Guimarães 

Rui C. Bibow Simone Giacomin 

2º Tesoureiro Rosa Figueiredo 
Elisangela 
Mattiolli 

Ivete  Campos Murilo O. Schmitt Flora Truite 

• Você está convidado para participar deste grupo que trabalha voluntariamente para que a Casa do Pai 

possa realizar cada vez melhor a sua missão perante as crianças acolhidas!  

✓ PLANEJE-SE! →  45 minutos de pura emoção! 

 CORAL DO PALACIO AVENIDA – BRADESCO - Travessa Oliveira Belo, 34 – Centro  

Os ensaios já estão acontecendo faz um bom tempo! As crianças estão muito animadas!  

Novamente serão três fins-de-semana de muita emoção! Veja o calendário e programe-se!  

http://www.natalcuritiba.com.br/evento/18/coral-do-palacio-avenida-2018---bradesco 

Dias  

&  

Horários   

20:15  

às  

21:00  

Sexta   30/11 7/12 14/12 

Sábado 1/12 8/12 15/12 

Domingo 2/12 9/12 16/12 
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