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Faça como os amigos do HC: Doe alimentos que o Provopar entrega para
quem mais precisa
Notícias
Postado em: 21/08/2020

Na quarta-feira (19), a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas repassou ao Provopar
Estadual a doação de pacotes de café e de açúcar, produtos que serão imediatamente incluídos nas
cestas básicas que estão sendo distribuídas às famílias mais vulneráveis neste período de
pandemia.

Na quarta-feira (19), a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas repassou ao Provopar
Estadual a doação de pacotes de café e de açúcar, produtos que serão imediatamente incluídos nas
cestas básicas que estão sendo distribuídas às famílias mais vulneráveis neste período de
pandemia. A entrega de alimentos é feita de forma segura pelas equipes do Provopar, respeitando
as normas estabelecidas para o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras.
PRECISA-SE DE DOAÇÕES - Para a continuidade do atendimento emergencial às famílias, o
Provopar Estadual pede à população solidária, que faça mais doações, especialmente de alimentos.
"O momento é crítico para muitas famílias, que aguardam pelos alimentos que chegam para
minimizar a fome de muitas famílias", disse a Presidente do Provopar Estadual, Carlise Kwiatkowski.
Além de alimentos que possam incrementar as cestas, o Provopar também leva às famílias
materiais de limpeza e de higiene pessoal. "Nesse período de prevenção ao novo Coronavírus,
produtos como sabonetes e álcool em gel (70%) são de grande valor para ajudar a dar mais
proteção aos vulneráveis", lembrou Carlise. AGASALHO - Além disso, as baixas temperaturas
registradas nos últimos dias acendem o alerta para que sejam feitas doações urgentes de roupas
quentes para a Campanha do Agasalho, que também promovida pelo Provopar, em parceria com o
Instituto Pró-Cidadania. Por isso, pede-se também por doações de cobertores e de roupas, em bom
estado de conservação, para serem imediatamente repassados às famílias que sentem frio.
Presentei quem tem frio é o tema da Campanha neste ano. ONDE ENTREGAR DOAÇÕES Alimentos e peças de roupas podem ser entregues na sede do Provopar, que fica na Rua Hermes
Fontes, 315, no Batel, ou no barracão da Rua Sergipe, 1.674, na Vila Guaíra. Para saber mais, entre
no site www.provoparestadual.org.br ou ligue no telefone (41) 3234-1118. ***
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