
 

 
Live solidária busca incentivar doações para famílias de Curitiba e da Amazônia 

Evento online visa ajudar projetos como SOS Vila Torres, Move Vidas na Caximba e 
Amazônia precisa de você 

A realização de ações solidárias por pessoas, empresas e instituições tem sido fundamental 
para auxiliar famílias carentes afetadas pela pandemia nos últimos meses. A exemplo delas, 
no próximo dia 28 de agosto, às 19h, será realizada uma Live solidária em prol dos projetos 
SOS Vila Torres, Move Vidas Caximba e Amazônia precisa de você. A transmissão será pelo 
Youtube/canalpucpr e terá entre as atrações musicais como Padre Paulo Morais, Religiosos e 
Leigos Maristas, Redentoristas, Vicentinos e Filhas da Caridade. 

Durante a live, será possível acompanhar as atrações musicais, saber mais sobre os parceiros 
e a comunidades beneficiadas e realizar doações em dinheiro. A iniciativa é uma realização 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Grupo Marista e Província Marista 
Brasil Centro-Sul e conta com apoio da TV Evangelizar, Redentoristas, Vicentinos e Filhas da 
Caridade. Conheça um pouco mais sobre os projetos que serão beneficiados: 

SOS Vila Torres 

Mesmo atingindo a meta inicial de arrecadação de 10 mil cestas básicas que ajudaram quase 
2 mil famílias entre março e junho, a Campanha SOS Vila Torres continua. As principais 
necessidades de doações para a região são alimentos, especialmente cestas básicas, produtos 
de limpeza e de higiene.  

Quem quiser fazer doações diretamente para o SOS Vila Torres também pode levar sua 
contribuição na Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica na frente Rua Guabirotuba, 770, 
Vila Torres, Curitiba. Para colaborar com doações financeiras é preciso entrar em contato pelo 
telefone (41) 99106-9104.  

Projeto Move Vidas 

O projeto Move Vidas, na Caximba, Região Metropolitana de Curitiba, atende semanalmente 
jovens e crianças com realização de atividades educativas e esportivas. O projeto também 
atende famílias da região que passam dificuldades. As maiores necessidades da comunidade 
são de produtos como leite, fraldas para bebês e geriátricas e também recursos financeiros 
para apoio em manutenção do projeto e transporte das doações que eles recebem.  

Os voluntários do projeto também estão arrecadando recursos para fazer a cobertura de uma 
quadra esportiva para as crianças da região a partir de uma vakinha online.  Além de participar 
da live também é possível entrar em contato com Luzia Andrade, pedagoga e organizadora 
do projeto pelo telefone (41) 9131-8796 e instagram projeto_move_vidas. O projeto existe 
há 13 anos e atende 490 famílias carentes e 130 crianças a partir de doações de pessoas 
físicas, empresas e instituições. 

A Amazônia precisa de você 

A iniciativa foi criada com o objetivo de ajudar as comunidades indígenas, ribeirinhos e outros 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cobertura-da-quadra-esportiva-do-projeto-move-vidas-toque-destinos
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cobertura-da-quadra-esportiva-do-projeto-move-vidas-toque-destinos


 

povos amazônicos durante pandemia da Covid-19. As principais necessidades da região são 
de alimentação, produtos de limpeza e higiene, além de equipamentos de proteção, como 
máscaras, álcool em gel e de recursos para transporte desses itens para as comunidades mais 
afastadas das cidades. O projeto também solicita a ajuda de profissionais voluntários da área 
da saúde. Para saber mais é preciso entrar em contato com a CRB Nacional: 
secretaria@crbnacional.org.br / (31) 9385-4291. 
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