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Missão Provopar: Fazer o bem faz bem, junto com o grupo JBS
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“Temos que resolver! Temos que nos unir! Temos que combater! Temos que defender os que
precisam! É assim que o trabalho acontece junto com nossos parceiros solidários, como o Grupo
#jbs, sempre em favor do atendimento de inúmeras famílias”.

A gente tem uma missão na vida, e o Provopar é o caminho para tornar real o sonho que, por hora,
parece perdido! Por isso, procura-se fazer tudo que está no alcance, sem promessas do que não se
possa cumprir! Mas, em nosso DNA, temos a insistência e perseverança, e, muito mais do que isso,
temos determinação e pessoas solidárias que nos cercam como anjos solidários sempre prontos a
nos ajudar a ajudar! Carlise Kwiatkowski - "Temos que resolver! Temos que nos unir! Temos que
combater! Temos que defender os que precisam! É assim que o trabalho acontece junto com nossos
parceiros solidários, como o Grupo #jbs, sempre em favor do atendimento de inúmeras famílias". O
resultado não podia ser outro, refletido nos inúmeros atendimentos em favor dos mais vulneráveis. E
cabe a nossa equipe do Provopar a responsabilidade de minimizar o sofrimento daqueles que estão
em uma situação de vulnerabilidade, e que, por muitas vezes, sabemos que são necessidades que
não se pode mais esperar! Por isso temos pressa! E precisamos correr contra o tempo para vencer
em nosso campo de luta a fome, o frio e tantas outras carências responsáveis por privar nossos
irmãos e irmãs da dignidade humana. E assim vamos enfrentando as dificuldades de todos os dias,
e que sabemos são muitas, especialmente em tempos com #ciclone e #pandemia. No fim, tudo vale
a pena, porque para nós: #fazerobemfazbem! *** Vídeo: Emanoel Caldeira Filho
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