
 

A PRIMAVERA CHEGANDO na Casa do Pai! 
INFORMATIVO #09 – setembro 2021 

Visite!    www.casadopai.org.br 

 

A. DIA DE CELEBRAR O QUE MESMO!?  

11 SETEMBRO – SÁBADO → ‘SONHOS para acalentar SONHOS ‘  

 

SONHO SOLIDÁRIO 
Queridos clientes, no sábado, dia 11/09, a partir das 10 

horas, teremos uma edição SUPER-especial dos nossos sonhos.  

 

Será doado 100% do valor da venda dos sonhos, neste dia, para 

a Associação beneficente @a_casa.do.pai 
 

Por se tratar de evento especial o valor do sonho será R$ 10,00             
a unidade, assim a ajuda será ainda maior para a ONG. 
 

https://www.instagram.com/p/CTSD84yFYlw/?utm_medium=share_sheet 

  

Sonhos de GOIABADA, NATA, DOCE DE LEITE e CREME 
 

RESERVAS e INFORMAÇÕES pelo WHATSAPP: (41) 3532 5047 
 

Forneiro 
Av. Pres. Getúlio Vargas, 2564 - Água Verde, Curitiba - PR, 80240-040 

(41) 3532-5047 https://g.co/kgs/y3hYPr 

 

 

SETEMBRO e suas muitas datas especiais e algumas curiosidades: 

05 SET DIA DO IRMÃO 21 SET DIA DO ADOLESCENTE  

07 SET DIA DA INDEPENDENCIA 21 SET DIA DO TIO E DA TIA  

08 SET DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO 21 SET DIA DA ÁRVORE  

09 SET DIA DO ADMNISTRADOR 22 SET  DIA DO INÍCIO DA PRIMAVERA  

16 SET  DIA INTERNAC P/ PRESERVAÇÃO DA CAMADA DE OZONIO 22 SET  DIA DO CONTADOR  

18 SET DIA NACIONAL DO EDUCADOR SOCIAL 23 SET DIA NAC. DE DOAÇÃO DE ORGÃOS 

[Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/datas-comemorativas-2021/] 

 ANIVERSÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO!  

 

 

 

Dia 18 de setembro   Ana Carolina  

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!!!  
Dia 18 de setembro  Rebeca 

http://www.casadopai.org.br/
https://www.instagram.com/p/CTSD84yFYlw/?utm_medium=share_sheet
https://g.co/kgs/y3hYPr
https://www.calendarr.com/brasil/datas-comemorativas-2021/


05 SET – DIA DO IRMÃO   

Quando se fala de irmão, podemos nos referir tanto ao filho dos nossos pais, ou seja, que temos 
grau de parentesco, como também aquela pessoa especial, considerada um grande amigo e que 
você sente como se fosse um membro da sua família.  

No universo cristão, os "irmãos" são todos os nossos "próximos" que, diante da doutrina divina, são 
"filhos" de um mesmo Pai: Deus. 

Por que 5 de setembro é o dia dos irmãos? 

No Brasil, o dia do irmão é tradicionalmente celebrado em 5 de setembro. No entanto, não há um 
registro que oficialize a data no país. O dia surgiu por iniciativa da Igreja Católica, que homenageia 
o aniversário de morte da missionária Madre Teresa de Calcutá, desde 2007 - data que completou 
10 anos do seu falecimento. 

No contexto religioso, o sentido da palavra "irmão" está ligado a "próximo". Portanto, esse dia serve 
para incentivar as pessoas a repensarem as atitudes perante os outros seres humanos, sendo mais 
humildes, companheiras e gentis. 

O dia do irmão é uma data bastante celebrada na Índia (durante o mês de agosto). Lá, os hindus 
fazem um ritual de oferenda entre irmãos e irmãs de uma família, simbolizando a união e proteção 
entre eles. 

Os dois conceitos do Dia dos Irmãos se misturaram no Brasil, sendo comemorado na data da morte 
de Madre Teresa de Calcutá (5 de setembro), porém com um significado mais direcionado para 
homenagear os irmãos de laços familiares, como acontece na Índia. 

A Casa do Pai, já faz algum tempo, acolhe grupos de irmãos. Além disso, a Casa trabalha também 
com a ideia de que todos que moram em cada casa aprendem a se relacionar fraternalmente, criando 
laços para a vida fora do acolhimento!  Neste mês a Casa está com 18 acolhidos (ainda temos 2 
vagas) 5 deles são sós, os outros 13, pertencem a um dos 4 grupos de irmãos da Casa! 

FELIZ DIA DO IRMÃO! 

 

09 SET – DIA DO ADMINISTRADOR  

Esta data é dedicada a homenagear o administrador, profissional responsável por gerenciar uma 
organização, e que pode atuar em diferentes áreas. 

O profissional de Administração pode exercer funções em empresas familiares, na área da 
administração hospitalar, gestão de pessoas, marketing, tecnologia da informação, consultoria, 
administração financeira, comércio internacional, professor de graduação, gestão estratégica, e etc. 

A escolha do 9 de setembro como o Dia Nacional do Administrador é uma homenagem a assinatura 
da Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, que regulamentou a profissão de Administrador no Brasil. 

 

“Ser competente é acertar um alvo que ninguém acertou, 

ser administrador é acertar um alvo que ninguém viu.” 
 

Feliz Dia do ADMINISTRADOR, Daniele Meireles!   

[Coordenadora Administrativa da Casa do Pai] 

 



 

21 SET – DIA DA ÁRVORE   

22 SET – DIA DO INÍCIO DA PRIMAVERA 

 
 

IPÊ AMARELO – ÁRVORE SÍMBOLO DO BRASIL Glicíneas brancas e botoes de rosas cuidadas pelo Tio Dê 

 

23 SET – DIA DOS FILHOS  

 

 

Esta data foi criada com o intuito de ajudar a fortalecer 

os laços filiais que ligam pais e filhos. 

 

No agitado mundo contemporâneo, muitos pais 

trabalham muito e acabam por não aproveitar os 

momentos livres para acompanhar o cotidiano e relação 

com seus próprios filhos e filhas. 

 

No Dia dos Filhos, o objetivo é justamente chamar a 

atenção dos pais e dos filhos para que possam repensar 

suas rotinas e separar um tempo especial dedicado 

exclusivamente à família. 

 

Na realidade, o dia 23 de setembro é a comemoração do Dia Mundial dos Filhos em Portugal. O 

Brasil ainda não tem uma data destinada para esta celebração, porém, o 23 de setembro começa 

a se popularizar nas terras brasileiras, a exemplo da tradição portuguesa. 

Já nos Estados Unidos, os americanos comemoram anualmente em 11 de agosto o National 
Son’s and Daughter’s Day (Dia Nacional do Filho e da Filha), uma data criada para incentivar os 

pais a passarem mais tempo com seus filhos e filhas. 

O que fazer no Dia dos Filhos? 

O principal objetivo desta data é 

reunir pais e filhos para que 

aproveitem a companhia um do outro. 

 Algumas atividades divertidas podem 

ser feitas neste dia, como: 

✓ Passear no parque com os filhos; 

✓ Brincar com jogos de tabuleiro; 

✓ Ir ao cinema e assistir um filme que os filhos 

gostam; 

✓ Fazer um jantar ou almoço especial com a ajuda 

dos filhos; 

✓ Partilhar histórias divertidas com os filhos; 

✓ Fazer uma viagem divertida. 

  



 

NECESSIDADES ATUAIS  

 
 

FRALDAS CRIANÇAS tamanhos G e XG  

Material de higiene e limpeza  

Ou doação em $$ pelo PIX: 00.388.758/0001-49 

 
 

B. AGRADECIMENTOS PELAS DOAÇÕES RECEBIDAS! 

 

Muitos doadores entram em contato e têm contribuído com alimentos, frutas e 

verduras, carne e/ou itens de necessidade das casas.  

A Casa do Pai agradece muitíssimo a todos que têm dado continuidade à sua 

colaboração através de itens ou de valor em dinheiro!  
 

 

C. Outras FORMAS de CONTRIBUIR!  

 

 Venha ser um voluntário!  

A Casa do Pai só existe e seu trabalho só acontece por causa dos voluntários que a criaram e que a mantém 

através de seu trabalho e de suas doações! Há muitas áreas de voluntariado ainda a serem completadas e 

exploradas – ainda somos poucos! Os projetos ainda requerem a rica colaboração dos conhecimentos e 

dos sentimentos dos doadores voluntários!                                       

Entre em contato com a Sthefanny ou com a Regiane: (41) 3373 8034 (escritório da Casa 2)  

E se junte ao grupo de voluntários!  

 

 
 

 

CNPJ: 00.388.758/0001-49 

PIX 

BANCO ITAÚ (341) CAIXA ECONÔMICA (104) PAGBANK (290) 

Agência: 1538 Agência: 1628 Agência: 0001 

Conta Corrente: 39.136-6 Conta Corrente: 2094-1 

(opção 003 Pessoa Jurídica) 

Conta Corrente: 0959.4870-9 

 
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 00.388.758/0001-49 
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 

 

 

 

 

 

http://www.casadopai.org.br/

