INFORMATIVO #12
dezembro 2018
A.

PREZADO ASSOCIADO

Antes de mais nada, o nosso MUITO obrigado por sua confiança e apoio durante este ano de 2018!
Foi um ano particularmente crítico nestes 24 anos de existência da nossa Associação. Diversos programas
de ajuda que recebíamos de órgãos do governo e de grandes empresas foram suspensos ou reduzidos
drasticamente.
Nos vimos considerando a eventual possibilidade de fechar a Casa e deixar as 20 crianças que ali
vivem entregues à própria sorte.
Mas chegamos até aqui! Graças a sua ajuda!
Ocorre que neste momento nos falta AINDA a verba para pagar o 13º salário dos funcionários. Os Projetos
(públicos e privados) que contemplam o pagamento dos salários mensais, não consideram o 13º salário! E
como vocês já devem ter imaginado, não foi possível fazer uma reserva de verba durante o ano.
Então, a gente vem aqui pedir MAIS UMA contribuição sua!
Estamos enviando, este mês, dois boletos: UM com sua contribuição mensal usual e OUTRO com o valor
dobrado buscando uma contribuição extra para podermos pagar o 13º salário.
Também colocamos uma data de vencimento mais cedo (dia 10) pois o pagamento do 13º ocorre no final
do mês de novembro este ano.
Tomara que seja possível para você também contribuir com este segundo boleto! (deixando o primeiro
boleto inutilizado neste caso).
E NÃO PARA POR AI...
Temos tido problemas para conseguir registrar os boletos junto ao Banco Itaú e ainda não conseguimos
descobrir o real motivo. Sabemos que um deles é a falta de CPF!
Além disso, a ECT (Correios) está atrasando bastante e, em alguns casos, não entregando as cartas com os
boletos enviados, por isso, nem todos os associados estão contribuindo ainda regularmente! O que diminui
ainda mais nossas receitas.
Então se você preferir fazer depósito direto em alguma destas contas abaixo e nos enviar o
comprovante (por e-mail para acasadopai.escritorio@gmail.com ou via Whatsapp para (41) 9.8516-6241),
vai ser muito bom!
ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
BANCO ITAÚ
2 opções
de conta:
CAIXA ECONÔMICA

CNPJ - 00388758/0001-49
agência 1538
conta corrente: 39.136 - 6
agência: 1628
conta corrente: 2094-1

operação: 003

Para vocês terem uma ideia: o lote mensal de boletos geraria para a Casa do Pai, R$ 14.545,00 (considerando
as contribuições trimestrais, semestrais e anuais)! Muito mais próximo da meta dos R$ 30.000,00, não é?!!!
Porém, somando os associados que não nos informaram o CPF e aqueles que esquecem de fazer sua
contribuição – temos uma REDUÇÃO de R$ 8.050 – TODO O MÊS (em média!), ou seja, há uma PERDA
de mais de 50%!!! Sua contribuição mensal constante é híper importante para todos os funcionários da ACP!

Por isso... Continua a CAMPANHA SALVE A CASA DO PAI! Atualização

B.

Assista ao vídeo para relembrar a razão da campanha! https://youtu.be/Vu4ZM62lddk
A meta
Até 24/11/18

1000 cotas de R$30,00
150.66666667 cotas = 76 novos sócios

= R$ 30.000,00 (mensal)
= R$ 4.520,00 (mensal)

1. Como sócio, aumente sua contribuição ou retome as suas contribuições [mande um Whats´app para (41)
9 8834 2349, ou e-mail para acasadopai.escritorio@gmail.com, ou ligue para (41) 3343 0928;
2. Traga novos sócios! Envie 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 (dados acima)
6. NOTA PARANÁ – cadastre-se http://www.notaparana.pr.gov.br/ e doe!
O resgate em novembro da
destinação de agosto (somente calculado após 3 meses) foi de R$ 1960,56 (total de 9652 notas registradas!)
7. Nota Curitibana – Cadastre-se também para poder direcionar suas doações e participar do sorteio, se você
ganhar a Casa também ganha! http://nota.curitiba.pr.gov.br/Default.aspx
C.

Sobre IR – DESTINAÇÃO do IR Devido: Projeto 2019

Estamos de dedos cruzados! Ainda não foi lançado oficialmente no site do COMTIBA o projeto de destinação
dirigida. Aguardemos!
Mas, porém, todavia, contudo...
Se o lançamento não acontecer, AINDA ASSIM (!) você poderá fazer a destinação de parte (6%) do seu IR Devido
até 31 de dezembro para a ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI - http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/ [no item
receptor escolha O FMCA – Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente]

•

A única coisa que pedimos é que nos enviem a cópia do recibo de pagamento para que tenhamos um
comprovante que o mesmo foi feito para a CASA!

Que tal destinar e saber onde realmente seu imposto será utilizado?

NOTÍCIAS...

D.

O 4º RISOTO SOLIDÁRIO A CORRENTE DO BEM aconteceu em 10/nov. Metade da verba foi para o Hospital Erasto
Gaertner e a outra metade foi dividida entre 6 entidades beneficentes, entre elas a CASA DO PAI – o que rendeu R$
5200,00 (de um total de 1400 convites vendidos)

PLANEJE-SE! → CORAL DO PALACIO AVENIDA – BRADESCO

E.

Que tal prestigiar nossas crianças cantando nas janelas do Palácio! 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
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Dia 5 de dezembro - O Dia Internacional do Voluntário – venha celebrar conosco a partir

das 19:30 na Casa1 – Rua Francisco Scremin, 156!
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