INFORMATIVO #02
fevereiro 2019
A. 25 anos!
O ano de 2019 é muito especial para nós da Casa do Pai. Estamos celebrando 25 anos de atuação na área de
acolhimento. Uma história baseada em valores, respeito, humildade, qualidade e muita paixão pelo que fazemos.
São grandes os desafios, mas nossa dedicação e trabalho árduo tem trazido sempre resultados positivos como
consequência, e o reconhecimento da sociedade deste trabalho sempre nos levam adiante no atendimento às crianças
por nós acolhidas.
O melhor de nossa história está na inspiração que está em cada um de nós, trazida pela visão de que ‘é possível fazer
a diferença na vida destas crianças e adolescentes que para nós não são um número, uma meta ou um `per capita`.
Já foram mais de 200, e hoje, elas e eles têm estes nomes: Raphaella, Andrellen, Ketlyn, Julia, Mariah, Gabriele,
Jeniffer, Erick, Riliel, Gabriel, Samuel, Luiz, Heric, William, Kaique, Kelvin e Felipe. A crença de que podemos ‘fazer
a diferença’ faz com que todos da Casa do Pai trabalhem com muito amor, dedicação e carinho.
Ser parte desta Associação é ter uma extensão da nossa família, somos os tios e tias destas crianças e adolescentes.
É também estarmos conectados pelos valores e objetivos comuns, que se alinham com nossos valores pessoais, e nos
fazem levantar todos os dias com um grande prazer e desejo de realizar novos sonhos juntos.
Muito obrigado a todos que, há 25 anos, compartilham conosco dos desafios e das conquistas da Casa do Pai.

Florinda, Florence, Cleverson, Rosa, Andressa, Edna, Elisangela, Ilo, Ivete e Sueli
(Diretoria Executiva 2018-2022)
B. EVENTOS PROGRAMADOS para este ano! Marque na sua agenda!
Estamos planejando algumas atividades para celebrarmos os 25 anos de existência da Casa do Pai. Confira!
Quando?
28 de março
5 de maio
6 de julho
11 de setembro
Novembro

O que?
A definir
25º Almoço entre Amigos
Noite de Sopas
Jantar de 25 anos
Risoto Solidário

5 de dezembro

A definir

Onde
Refeitório da SERVOPA
Restaurante a confirmar
(organizado pela Ass. Beneficente do Tribunal de
Contas do Paraná) – venda de convites

Venha se unir a nós e nos ajudar a organizar, vender convites e participar destes eventos! Fale comigo, Florinda, (41) 9.8834 2349
C.

A ESPERANÇA É A ÚLTIMA QUE SE VAI!

Começamos 2019, um tanto desesperançados... considerando a eventual possibilidade de fechar a Casa do Pai pois as
dificuldades financeiras de inicio de ano eram enormes!
Com a aprovação do Projeto de destinação acima, com os movimentos que a RIA, junto com o Ministério Público, e com
a colaboração que vocês, associados e voluntários, têm dado à Associação Casa do Pai, estamos mais confiantes que
este projeto, que este ano comemora 25 anos, vai ter continuidade!
E porque, somos otimistas e esperançosos, Continua a Campanha SALVE A CASA DO PAI...

D. Continua a CAMPANHA SALVE A CASA DO PAI!
Assista ao vídeo para relembrar a razão da campanha! https://youtu.be/Vu4ZM62lddk
A meta
Até 24/1/2019

1000 cotas de R$30,00
154.66666667 cotas = 77 novos sócios

= R$ 30.000,00 (mensal)
= R$ 4.640,00 (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!
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

E. Que tal destinar e saber onde realmente seu imposto será utilizado?
Se você, PF, já destinou 6% do seu IR Devido – Exercício 2018 → MUITO OBRIGADO!

O Projeto AGORA JÁ está oficialmente publicado no site, segue o link e o formulário de doação:
http://fas.curitiba.pr.gov.br/formulariodoacao.aspx?fundo=2849423
Formulário de Doação
Prezado Doador,
Para fins de preenchimento na sua declaração de imposto de renda segue: Fundo Municipal da Criança e o Adolescente 12.003.012/0001-59
Dados da Doação
Tipo de pessoa:

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Valor (R$):
Data da Vencimento:
Receptor:

FMCA - Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente
Entidades / Relação dos Projetos aprovados

Associação Casa do Pai
COMPLEMENTAÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Contato:DANIELE/RAFAEL
Email:
Endereço: Rua Francisco Scremin, 156 - Ahú - Curitiba - PR - CEP : 80.540-320
Telefone:41 3343-0928
Fax:
Valor aprovado:236.500,00
Valor captado:0,00
Informações:
O presente plano de trabalho tem objetivo proporcionar qualidade no atendimento prestado aos 20 acolhidos com idade de 02 à 12 anos para ingresso se
estendendo até 16 anos em caso de grupo de irmãos, visando a contratação de profissionais inerentes ao bom desenvolvimento das atividades oferecidas aos
acolhidos aquisição de materiais permanentes, gastos com alimentação, materiais de higiene, combustível para o transporte nas atividades externas, estes que
contribuirão nos atendimentos realizados diariamente aos acolhidos, refletindo em seu desenvolvimento, físico, psíquico e emocional.
acasadopai.adm@gmail.com / acasadopai.pres@gmail.com
Data de Vigência:08/01/2022
CÁLCULANDO O 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 FÍSICA). 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.
*APESAR DE APARECER R$0,00 no valor captado, já recebemos comprovantes que confirmam a destinação de aproximadamente R$16.000,00 e temos em mãos
comprovantes de destinações feitas sobre o exercício 2017 (entregues até abril 2018) no valor aproximado de R$ 45.000,00! Já entramos com o pedido de aceite
destes valores. Até janeiro de 2022, vocês podem continuar destinando seu imposto de renda devido – tanto PF como PJ. Muito obrigado!!!
Em caso de dúvidas não hesite em nos contatar pelo fone (41) 3343 0928 ou pelo email acasadopai.adm@gmail.com

Associação Casa do Pai - www.casadopai.org.br
Rua Francisco Scremin, 156. Curitiba – PR Brasil. CEP 80.540-320
Fone/Fax: (41) 3343 0928.
CNPJ nº 000.388.758/0001-49
Conta Bancária: Banco Itaú (341), Agência: 1538, Conta Corrente nº 39136-6

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

