
 
INFORMATIVO #08 

AGOSTO 2019  
 

A. JANTAR COMEMORATIVO DE 25 ANOS!!         Venha comemorar conosco! 

DATA e 

HORÁRIO:  
11 DE SETEMBRO – a partir das 19:30 horas. 

LOCAL:  RESTAURANTE MADALOSSO – Salão CAPRI 

Valores:  

Até dia 10 de setembro  No dia e no local: 

Crianças de 6 a 10: R$ 30,00  Crianças de 6 a 10: R$ 35,00 

Todos, a partir de 11 anos: R$ 60,00 Todos, a partir de 11 anos: R$ 70,00 

Inclui:  Buffet tradicional Italiano, refrigerante e água, aperitivo e taxas. 

Não-inclui: Bebidas alcoólicas e café 

o Os convites podem ser comprados mediante depósito bancário - O CNPJ da Casa do Pai é: 00.388.758/0001-49 

▪ Banco Itaú (341) Agência: 1538, CC: 39136-6 ou  
▪ Caixa Econômica Federal (104) Agência: 1628, CC: 2094-1    

o Qualquer dúvida / ou para mandar o comprovante (foto ou escaneado), fale com o Rafael, no escritório 
da Casa via ‘Whatsapp’: (41) 9 8516-6241 ou pelo telefone (41) 3343 0928.  

o Você pode também ajudar a vender os convites e a organizar o evento - Fale comigo, Florinda, (41) 9.8834 2349   

 

B. VOLUNTARIOS!   

Para terem melhor aproveitamento escolar, as crianças e adolescentes precisam: 

Professores voluntários para reforço escolar: 
                              Português                             Matemática 

                              Física                             Química  

Professores Voluntários para atividades gerais: 
                              Artesanato (crochê, ...)                            Yoga 

                              Música                              Artes (desenho, ...) 

 

C. UMA CASA, UM LAR! a CAMPANHA apresenta uma nova forma de associar-se!  

Com esta nova campanha ficou mais fácil para associar-se e doar mensalmente!  

Compartilhe com seus amigos: http://www.casadopai.org.br/associe-se-digital 

 

D. NOTA PARANÁ e NOTA CURITIBANA  

As doações de notas diminuíram! Com os valores arrecadados são comprados MEDICAMENTOS para as crianças! 

1. NOTA PARANÁ – cadastre-se http://www.notaparana.pr.gov.br/ e doe!          

2. Nota Curitibana – Cadastre-se também para poder direcionar suas doações e participar do sorteio, se você ganhar 
a Casa do Pai também ganha!   http://nota.curitiba.pr.gov.br/Default.aspx   

http://www.casadopai.org.br/associe-se-digital
http://www.notaparana.pr.gov.br/
http://nota.curitiba.pr.gov.br/Default.aspx


 

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 

 

E. NECESSIDADES!   

ALIMENTOS  USO PESSOAL  LIMPEZA 
▪ Carne (uma doação 

regular seria bem bom!) 
▪ Absorventes (são 5 adolescentes) ▪ detergente 

▪ Margarina 
▪ Bepantol (protetor labial e das 

bochechas pelo frio de inverno) 
▪ Sabão em pó e amaciante 

▪ Leite ▪ Shampoo e condicionador e  ▪ álcool (limpeza) 

▪ Nescau 
▪ shampoo neutro de criança 

(sensibilidade & recomendação médica) 
▪ prendedor de roupa 

▪ Chá mate ▪ Creme para pentear ▪ Produtos de limpeza (tipo Veja) 

▪ molho de tomate,  
▪ Desodorante spray (fem.) e 

Pomada Minâncora 
▪ saco de lixo (grande e pequeno) 

▪ milho de pipoca ▪ Papel higiênico E para os escritórios, são necessários: 

 
▪ Talco para os pés, algodão e 

acetona 

▪ 2 telefones fixos sem fio  
▪ 2 HD externos 

 

F. UM POUCO DA NOSSA HISTORIA!   

 A Casa do Pai foi fundada em 13 de outubro de 1994, da vontade de um grupo de amigos de ajudar 

crianças órfãs e abandonadas quando visitavam Educandários/Orfanatos mantidos pelo Estado. 

Nestas visitas este grupo fundador comovia-se com a condição emocional destas crianças, pois eram 

muitas (de 200 a 300) e recebiam muito pouco carinho e atenção. 

 Paralelamente, num movimento mundial, foi surgindo a preocupação com a situação das crianças e 

adolescentes, e a consequente elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – o ECA 

(http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/publicacoes/ECA%20ATUALIZADO.pdf/view), onde se 

começou a pensar e a elaborar outras formas de se manterem estas crianças – a criação de Casas-

Lares é uma delas. 

 A Associação Casa do Pai é uma Organização da Sociedade Civil - OSC, de cunho filantrópico e sem 

fins lucrativos que mantém 2 casas-lares em sistema 7/24 (7 dias – 24 horas), para cuidar com todo 

o carinho e atenção as crianças e adolescentes sob sua guarda!  Por isso, sua M_V_V é a seguinte: 

✓ MISSÃO 

A Associação Casa do Pai se compromete a orientá-los com amor e dedicação, dentro dos princípios 
pedagógicos fundamentais e da legislação vigente, propiciando aos mesmos a base necessária para 
que sejam parte da sociedade como cidadãos iguais.  

✓ VISÃO  

Ser reconhecida como uma associação comprometida com a excelência na qualidade de atendimento 
a crianças e adolescentes a ela encaminhados, buscando crescimento como instituição integrada 
à sociedade com sustentabilidade.  

✓ Seus VALORES 

1. Humanismo / Espiritualismo  
1. Responsabilidade 
2. Princípios Pedagógicos  
3. Arte / Criatividade / Esportes 
4. Justiça  
5. Afetividade e Respeito [criança não é uma 

meta!] 
6. Entusiasmo, Autoridade, Empatia 

2. Comprometimento 

3. Responsabilidade social 

4. Parceria  

5. Transparência  

6. Ética 

 

http://www.casadopai.org.br/
http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/publicacoes/ECA%20ATUALIZADO.pdf/view

