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Famílias recebem cestas básicas
Notícias
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Na tarde deste domingo (29), a equipe do Provopar Estadual recebeu a doação de 60 cestas
básicas da MasterMind Curitiba, que foram destinada para famílias em vulnerabilidade devido a
pandemia. As cestas foram ainda neste domingo encaminhadas para moradores da Rua José
Baggio e Vila Ivaí em Curitiba.

Na tarde deste domingo (29), a equipe do Provopar Estadual recebeu a doação de 60 cestas
básicas da MasterMind Curitiba, que foram destinada para famílias em vulnerabilidade devido a
pandemia. As cestas foram ainda neste domingo encaminhadas para moradores da Rua José
Baggio e Vila Ivaí em Curitiba. Durante a tarde, atendendo a campanha do Provopar, muitas
pessoas estão vindo fazer suas doações. Tudo que é doado passa por uma higienização antes de
ser preparado para doação. O Porovopar tem tomado todos os cuidados para que as pessoas
possam doar em segurança e assim ajudar quem mais necessita. Segundo Jairo Ferreira Filho,
diretor da MasterMind, "Convidamos as pessoas a ajudarem a impactar de maneira positiva a vida
de outras pessoas. Você pode melhorar a situação de muitos! ". "Vamos intensificar nossas ações
nesta semana que se inicia pois, muitas famílias neste momento estão sem renda e precisando com
urgência de alimentos e material de higiene e limpeza". Explicou a presidente do Provopar, Carlise
Kwiatkowski Quem deseja ajudar pode fazer sua doação diretamente no Provopar Estadual na Rua
Hermes Fontes, 315 no Batel em Curitiba ou se preferir a doação pode ser feita via transferência
bancária (Banco Itaú - Ag 4143 Conta 00829-2 ou Banco do Brasil - Ag 3153 conta 10.000-0).
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