Provopar -

Fãs de Pokémon GO doaram alimentos para o Provopar Estadual
Notícias Destaque
Postado em: 17/12/2019

No último sábado (14), o gramado do Museu Oscar Niemeyer foi o ponto de encontro de um grupo
de amigos em prol da solidariedade, que promoveu a campanha “ Bottom Solidário”, com o objetivo
de arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados para os projetos sociais do Provopar
Estadual. O evento contou com o apoio da Hunter´s CWB. Durante o encontro foi arrecada quase
meia tonelada de alimentos.

No último sábado (14), o gramado do Museu Oscar Niemeyer foi o ponto de encontro de um grupo
de amigos em prol da solidariedade, que promoveu a campanha " Bottom Solidário", com o objetivo
de arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados para os projetos sociais do Provopar
Estadual. O evento contou com o apoio da Hunter´s CWB. Durante o encontro foi arrecada quase
meia tonelada de alimentos. Durante o encontro foi possível trocar alimentos pelos bottons do ano
passado, desse ano, e os exclusivos bottons dos times para troca: Pikachu, Dratini, Bulbasaur,
Mareep, Charmander, Larvitar, Squirtle, Eevee, Chikorita, Beldum, Cyndaquil, Totodile, Swinub,
Treecko, Bagon, Torchic, Slakoth, Mudkip, Ralts, Turtwig, Trapinch, Chimchar, Articuno, Zapdos e
Moltres. Segundo Pinguim, um dos organizadores do encontro. "A participação da comunidade do
Pokémon GO é sempre positiva. E saber que é possível unir um hobby com algo positivo, como
ajudar a quem precisa, sempre torna a experiência de jogar mais proveitosa". Quem não conseguiu
participar no último sábado vai ter a oportunidade no dia 21 de dezembro. O encontro será na
Avenida República Argentina, 1350 no Água Verde a partir das 14 horas. O grupo criou uma
tabela para a realização das trocas. Preferencialmente os seguintes alimentos: Leite em Pó - Lata
400g - 2 pokébolas Arroz - 1kg - 1 pokébola Feijão - 1kg - 1 pokébola Café - 500g - 2
pokébolas Óleo - 1L - 1 pokébola Macarrão - 1kg - 1 pokebola
As pokébolas podem ser
trocadas por diferentes itens: 1 Pokébola vale 1 bottons a sua escolha! 4 Pokébolas valem um
chaveiro do time! 6 Pokébolas valem uma troca sortuda! (Bottom shiny garantido!) SERVIÇO:
Bottom Solidário Avenida República Argentina, 1350 no Água Verde Dia 14 (sábado) Horário: Das
14h às 17h.

http://www.provoparestadual.org.br
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