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O Escritório Regional de Maringá idealizou e iniciou a Campanha Inverno Solidário no dia 03 de maio 
e foi até o dia 09 junho de 2017; sendo que nesta época do ano, o frio começa a se intensi� car e as doa-
ções podem fazer muita diferença na vida dos menos favorecidos.

Quando se mobiliza em prol do outro, doa-se um pouco de conforto para quem precisa, pois, um 
pequeno gesto é capaz de aconchegar muita gente e foi com esse espírito de empatia e solidariedade 
que a Campanha foi planejada.

O objetivo foi conscientizar as pessoas para a importância do desapego àquelas peças que 
já não estão mais em uso, porém em bom estado. Passar frio é uma sensação bem ruim 
e quem nunca sentiu aquele friozinho, mas logo lembrou que no armário de casa 
tem um agasalho, cobertor, calçado ou um acessório que o possa aquecer; enquan-
to muitos outros ao sentir frio, � cam angustiados sem saber o que fazer e as ve-
zes a única opção é se proteger com papelão, jornal, lona, entre outros.

O SINDASPP e a FETRAVISPP agradecem a todos que participa-
ram para a realização dessa Campanha; pois o envolvimento dos 
trabalhadores representados por estas entidades, assim como dos 
próprios funcionários e da comunidade em geral foi essencial para 
o sucesso do projeto. Foram arrecad adas roupas, calçados e acessó-
rios; sendo no tamanho infantil e adulto, que foram revertidas para a 
Sociedade São Vicente de Paulo (Conferência São Paulo Apóstolo de 
Sarandi); entidade essa que realiza um trabalho de triagem e acom-
panhamento das famílias carentes do município.
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“As pessoas nem sem� e entendem como e gratificante receber uma doação 
que muitas vezes parece ser algo tão insignificante para quem doa; porém 
para quem recebe e um verdadeiro tesouro”.
                                                                                                 (Anônimo)


