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A.

A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE SE VAI!

Esperamos que tenham tido um ótimo inicio de ano! E mais uma vez, o nosso MUITO obrigado por sua confiança e apoio
durante este ano de 2018! Com sua ajuda, conseguimos pagar o 13º salário e todas as contas do mês.
2018 foi um ano muito crítico. E as perspectivas para 2019, não são promissoras, ao contrário, pois com os cortes e a
morosidade dos processos para a captação de recursos, a Casa tem vivido no vermelho!
E ainda consideramos a eventual possibilidade de fechar a Casa do Pai pois as dificuldades são enormes!
Por outro lado, temos recebido valores enormes para supérfluos como verba para compra de laptops ou para a troca
da Kombi por uma Van -> projetos antigos que foram aprovados ano passado.
Em breve, as crianças sairão de carro novo(!), mas não há $$ suficiente para pagarmos salários e encargos, e, por
consequência, não teremos ninguém contratado para cuidar das crianças, e nosso Projeto que completará 25 anos este
ano, terá um fim (não estamos sendo melodramáticos, estamos sendo sinceros!)
Medidas têm sido tomadas em diversas frentes, não só internamente (apertando os cintos), mas também com o grupo
da RIA (Rede Integrada de Abrigos) do qual a ACP faz parte, para que haja mudanças das políticas públicas, como por
exemplo, no aumento do valor do ‘per capta’. Enquanto, isto não acontece... E porque, somos otimistas e esperançosos!
B.

Continua a CAMPANHA SALVE A CASA DO PAI!
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 8516
6241, 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. Que tal destinar e saber onde realmente seu imposto será utilizado?
Sobre IR – DESTINAÇÃO do IR Devido: Projeto 2019
Se você destinou até 6% do seu IR Devido no site http://www.criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/ MUITO OBRIGADO!
Como o Projeto ainda não foi oficialmente publicado no site, você dever ter feito a doação direto para o FMCA –
Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente.
Por isso, é importantíssimo que envie a cópia do recibo de pagamento para que tenhamos um comprovante que o
mesmo foi feito para a CASA do Pai!
Além disso, você precisa escrever no corpo do e-mail ou da mensagem de Whatsapp que VOCÊ QUER que esta
destinação SEJA DIRIGIDA para a Associação Casa do Pai!

CALCULO DO VALOR
- A forma mais simples é verificar quanto foi o VALOR DO IMPOSTO DEVIDO calculado na declaração anterior (2016/
2017) e contribuir com 6% deste valor (no caso de PESSOA FISICA). Se existe expectativa de grandes variações no
IMPOSTO DEVIDO, é possível fazer a correção aproximada proporcional.
- Observe que este valor não tem nada a ver com eventuais impostos retidos na fonte durante o ano de 2018. O imposto
devido não se altera em função disto.
Em caso de dúvidas não hesite em nos contatar pelo fone (41) 3343 0928 ou pelo email acasadopai.adm@gmail.com
D. Colaboração – via de duas mãos
Uma das virtudes pouco lembrada é a colaboração.
A vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os seus planos.
O verme enriquece a terra e a terra sustenta o verme.
A fonte auxilia as árvores e as árvores conservam a fonte.
O solo ampara a semente e a semente valoriza o solo.
As águas formam as nuvens e as nuvens alimentam as águas.
A abelha ajuda a fecundação das flores e as flores contribuem com as abelhas no fabrico do mel.
Um pão singelo é gloriosa síntese do trabalho de equipe da natureza.
Sem as lides da sementeira, sem as dádivas do sol, sem as bênçãos da chuva, sem a defesa contra os adversários da
lavoura, sem a assistência do homem, sem o concurso do moinho e sem o auxílio do forno, o pão amigo deixaria de
existir.
Um casaco inexpressivo é fruto do esforço conjugado do fio, do tear, da agulha e do costureiro, solucionando o
problema da vestidura.
Podemos perceber nesses exemplos de colaboração um convite para que sejamos também colaboradores.
Sem nos darmos conta, muitos colaboram conosco no decorrer dos dias. São os médicos que nos atendem com
presteza e afeto, doando-se além da sua obrigação. Professores que fazem jus ao seu salário, mas se empenham um
tanto mais para que os alunos aprendam as lições. É a sua colaboração espontânea.
Guardas de trânsito que se dedicam um pouco mais, prestando uma informação, ajudando alguém a atravessar a rua
com delicadeza e boa disposição.
São os enfermeiros atenciosos que se esforçam por atender bem a um paciente, só porque seu coração assim o
determina.
É alguém gentil que nos cede a passagem no trânsito. Um motorista anônimo que nos avisa do perigo na estrada. Um
transeunte que ajuda um idoso ou cego a atravessar a rua...
Se é certo que pagamos por alguns desses serviços, também é certo que a dedicação e o carinho de cada profissional,
ninguém, nem dinheiro algum, pode pagar. É a sua colaboração para o bem-estar do semelhante.
Se não nos damos conta de tudo isso, é porque talvez estejamos cegos para as coisas boas, ou porque estamos
acostumados a perceber somente as coisas ruins.
É importante que tenhamos olhos para ver também as coisas boas que nos cercam.
Assim, também poderemos dar a nossa colaboração por mais singela que seja. Onde quer que estejamos. Para que a
nossa vida e a vida dos que caminham conosco nessa estrada evolutiva possa ser mais suave.
Agindo com espírito de colaboração em tudo o que fizermos, estaremos colaborando de forma efetiva para o nosso
próprio progresso espiritual. Porque extrapolamos as nossas obrigações para adentrar na função que nos cabe no
progresso moral da humanidade.
Pense nisso!
A vida na terra é abençoada oportunidade de aprendizado para cada indivíduo.
Na colaboração mútua encontramos a chave que abrirá novos caminhos, quebrando as barreiras do individualismo e
vivendo a verdadeira fraternidade.
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