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Instituto parceiro repassa mais de 2.400 peças de roupas ao Provopar
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O lote foi entregue às representantes do Provopar para ser destinado às famílias mais vulneráveis
atendidas na Campanha do Agasalho 2020.

A Campanha do Agasalho 2020, promovida pelo Provopar Estadual, em parceria com o Instituto
Pró-Cidadania, foi beneficiada com mais de 2.400 peças de roupas repassadas pelo Instituto
GRPCom, durante sessão realizada no SESC Paraná nesta quinta-feira (22). O lote foi entregue à
representante do Provopar para ser destinado às famílias mais vulneráveis que estão sendo
atendidas nas comunidades de Curitiba e da Região Metropolitana. "Buscamos somar esforços
entre as campanhas que estão sendo realizadas para podermos atender o maior número de
pessoas necessitadas em todas as regiões da cidade e nos lugares distantes", explicou a
Coordenadora de Parcerias do Provopar, Zilda Ferreira. O lote doado pelo Instituto ao Provopar é
composto de peças que foram arrecadadas na Campanha do Agasalho 2020, que tem como tema:
Onde Há Calor Há Mais Vida, promovida pelo SESC, Instituto GRPCom e RPC. A Campanha do
Agasalho do Provopar tem como tema: Presenteie Quem Tem Frio, com postos de arrecadação
indicados no site www.provoparestadual.org.br. ALIMENTOS - Além das roupas, o Provopar
também realiza o atendimento emergencial às famílias neste período de enfrentamento da
pandemia. Para elas, explicou Zilda, são entregues cestas básicas, produtos de higiene pessoal,
materiais de limpeza e outros itens que chegam com a solidariedade dos parceiros. Na tarde de
quinta-feira (22), por exemplo, o Provopar recebeu em sua sede a doação de 26 cestas básicas
doadas pelo proprietário dos Postos Dallabona. O empresário contou que os alimentos foram
doados por clientes das unidades de abastecimento de combustível. "São pessoas generosas que
usam nossos serviços e aproveitam para deixar as suas contribuições", disse o empresário que não
quis se identificar. Para saber onde entregar doações que vão beneficiar famílias vulneráveis
atendidas pelo Provopar, visite o site www.provoparestadual.org.br ***

http://www.provoparestadual.org.br

28/9/2020 16:11:43 - 1

