
 
INFORMATIVO #06 

JUNHO 2019  
 

A.  ESQUENTE a NOITE e o CORAÇÃO - 13 DE JULHO – buffet de sopas 

QUE TAL UMA NOITE DE SOPAS, VINHOS, e BOA COMPANHIA!? 

Será que teremos sopa de pinhão?  Sim! E eslava, de mandioquinha, caldo verde, canja, e outras! 

Buffet de Sopas – Convites: R$ 30,00 (antecipados) e R$ 40,00 no dia                               

Local a ser confirmado!!!   Mais detalhes e atualizações na página: https://www.facebook.com/casadopai/ 

 

B. NOVA CAMPANHA – UMA CASA, UM LAR!  

Foi lançada, durante o almoço, a nova campanha UMA CASA, UM LAR!  
com o apoio do Consórcio SERVOPA e da Agência WZ!  

Ficou muito fácil, agora, você associar-se e doar mensalmente!  

 

C. MIDIAS SOCIAIS → Mais detalhes no...  

Qual foi a última vez que você olhou o site www.casadopai.org.br,  

a página do Facebook /casadopai/, ou do Instagram a_casa_do_pai ?!?!  

Estamos em processo de reformulação no site, confira daqui uns dias!  

 

D. Notícias financeiras do MÊS DE MAIO 

1) Foram captados R$ 63.559,21 até 30/05 do Projeto de Destinação de parte do Imposto sobre a Renda. 

UAU!  AGRADECEMOS a TODOS que DESTINARAM seu I.R devido!!!!! 

Você sabe que pode continuar doando até dia 27 de dezembro?!!! 

2) Ainda contamos com o SEU apoio – ASSOCIADOS, VOLUNTÁRIOS e DOADORES!  Pois é através de 

sua colaboração e comprometimento que temos conseguido levar este projeto adiante! 

3) O processo de formalização do Edital 013/18 finalmente foi concluído e formalizado. A previsão da 

liberação deste recurso será somente em julho. E o repasse definitivo deve vir em setembro!!!! 

 
 

E. Notícias !   

• A campanha relâmpago para sombrinhas, tênis e jeans para as meninas foi um sucesso!  

• Alguns grupos de voluntários têm feito campanhas e têm arrecado dinheiro, alimentos e coisas para 

as casas! Além de cortar a grama da Casa 2.  

• Rotary Club Curitiba Norte em parceria com o Rotary Club Dearborn doaram 4 laptops e 2 projetores 

para uso das crianças e adolescentes da Casa!  

• Os Vagalumes levaram as crianças no “Disney on Ice”! Elas se divertiram muito!  

• Projeto de Psicomotricidade Relacional – Brincar e Aprender, vamos votar!  

A todos os doadores, tanto de ‘coisas’ quanto de ‘tempo’, agradecemos muitíssimo! 

 

https://www.facebook.com/casadopai/
http://www.casadopai.org.br/
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F. NECESSIDADES mensais!   

 

  Para o dia-a-dia das casas Outras necessidades 

▪ Leite, Nescau, e chá mate  

▪ Carne  Professor voluntário para aulas de yoga   

▪ Margarina, molho de tomate, milho de pipoca Voluntários para reforço escolar 

▪ Absorventes, papel higiênico, desodorante (fem.)  

▪ Shampoo e condicionador e creme para pentear Pequenas manutenções (elétrica e hidráulica) 

▪ Sabão em pó e amaciante, prendedor de roupa  

 

G. Junho chegou!  

 
A árvore símbolo do estado do Paraná é a araucária (Araucaria Angustifolia), um tipo de pinheiro, nativo do 

Sul, que cresce em linha em reta, chegando a 30 metros de altura. A pinha nasce nas pontas dos galhos do 

pinheiro, e dentro dela estão os pinhões que são a semente do pinheiro. O amadurecimento do pinhão se dá 

em abril e maio, época em que a colheita do pinhão está permitida, proporcionando o preparo de deliciosos 

pratos: risotos, sopas, farofas, comidas típicas que são ótimas no friozinho do inverno!  

 

 

A Gralha Azul é a ave replantadora da Araucária. 

E existem algumas lendas sobre como ela se tornou azul! 

Porque ela nem sempre foi assim, linda! era apenas uma 

gralha parda, semelhante as outras de sua espécie. 

Uma destas lendas diz que a Gralha Azul tem a missão 

divina de ajudar na disseminação desta árvore. 

Há muito tempo, a gralha azul resolveu pedir para Deus 

lhe dar uma missão que lhe faria muito útil e importante.  

Deus lhe deu um pinhão...  
 

A gralha pegou o pinhão com seu bico com toda força e cuidado. Abriu o fruto e comeu a parte mais 

fina. E, a outra parte mais gordinha resolveu guardar para depois, enterrando a no solo. Alguns dias depois, 

quando sentiu fome, a gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte da semente, não 

lembrava do local onde havia enterrado o restante do pinhão!  

 
Percebeu, porém, que naquela área tinha nascido uma pequena árvore. Então, toda feliz, a Gralha Azul 

passou a cuidar daquela araucária com todo amor e carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar 

frutos, ela começou a comer uma parte dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha (semente), dando origem 

a novas araucárias.  

 
Quando Deus viu o trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela: pintou suas penas da cor do 

céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e dedicação. Assim, a gralha que 

era parda, tornou-se azul.                            https://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria 

https://specialparana.com/tag/lendas-do-pinhao/   
https://www.mitoselendas.com.br/2017/11/a-lenda-da-gralha-azul.html 
https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/lenda_gralha_azul.html  
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