Provopar -

Em forma de doações, Provopar leva o carinho e a emoção do Natal
Encantado do Castelo
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O atendimento será feito pela equipe do Provopar, que fará chegar, antes do Natal, as doações nas
mãos das crianças e de seus familiares. Tudo com o mesmo carinho, emoção e solidariedade de
todos os anos.

Neste ano, a tradicional festa do Natal Encantado do Castelo do Batel e Provopar Estadual terá
ainda mais emoção. O evento promovido para atender crianças de famílias em situação de
vulnerabilidade social, que normalmente reúne milhares de crianças no Castelo, para junto com
seus padrinhos e madrinhas receberem os presentes das mãos do Papai Noel, será promovido de
uma maneira diferente, mas com o mesmo carinho, emoção e solidariedade de todos os anos. O
atendimento será feito pela equipe do Provopar, que fará chegar, antes do Natal, as doações nas
mãos das crianças e de seus familiares. "Foi um ano difícil para todos e, mais do que nunca, temos
o dever de resgatar a esperança no coração de nossas crianças, aproveitando também para levar a
solidariedade de todos, na forma de cestas básicas, para os familiares que passam por
dificuldades", afirmou a Presidente do Provopar, Carlise Kwiatkowski. Para isso, o Provopar
Estadual já está recebendo as doações, que podem ser feitas pelo repasse de brinquedos novos e
produtos alimentícios que vão compor as cestas básicas que atendem até quatro pessoas da
mesma família. "O encanto e a magia natalina estarão concentrados em cada item doado para,
dessa forma, garantir a emoção do Natal Solidário promovemos com apoio dos parceiros",
acrescentou a Presidente. Para as entregas, serão seguidos os protocolos de segurança e as
determinações das autoridades sanitárias. O atendimento é feito com uso de máscaras e utilização
de produtos, como álcool em gel, que garantem proteção individual para quem entrega e quem
recebe as doações. MADRINHAS - O apadrinhamento de uma criança vai garantir o sorriso de
quem espera ser lembrado neste Natal. Isso pode ser feito pela participação em campanhas que
estão sendo promovidas por instituições parceiras, como no "Adote uma bolinha e faça um Natal
Solidário", do Shopping Jardim das Américas. O Shopping Crystal também está promovendo a
Campanha "Adote uma Criança neste Natal", que possibilita aos seus clientes atender ao pedido,
feito por meio de carta escrita por uma criança, que vive em uma instituição social atendida pelo
Provopar. Além disso, jantares e outras ações beneficentes também possibilitam o apadrinhamento
que contribuirá para o amplo atendimento das crianças mais vulneráveis. Os empresários e donos
de lojas também ajudam quando transformam o seu empreendimento em um posto especial para
arrecadar produtos que serão entregues na campanha. "São maneiras que possibilitam a
participação direta ou indireta, e que tem como único objetivo levar alegria às nossas crianças e
também aos familiares", concluiu Carlise. A doação também pode ser por meio de depósitos ou
transferência de valores para a conta do Provopar Estadual. Os recursos serão revertidos na
compra de brinquedos e alimentos para serem entregues até o Natal. Seguem os dados: Banco
Itaú Agência: 4143 Conta: 00.736-9 Chave Pix (CNPJ): 76.793.397/0001-88 Qualquer doação
também podem ser entregue diretamente na sede do Provopar, que fica na Rua Hermes Fontes,
315, no bairro Batel, ou no Barracão da Rua Sergipe, 1.674, na Vila Guaíra, em Curitiba. Mais
informações pelo telefone (41) 3234-1118. ***
http://www.provoparestadual.org.br
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