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Bazar ajuda crianças e deixa os solidários
na moda
 5 de dezembro de 2017

Roupas, sapatos e acessórios, a maioria esquecida no armário e lembrada graças a
uma nobre causa: o Bazar do Bem – Vista com Amor. No Brasil, é muito comum a
realização de bazares para ajudar comunidades, pessoas menos favorecidas ou
enfermos. Organizado pela professora de Jornalismo da Uninter Silvia Valim, o 2º
Bazar do Bem teve como único objetivo ajudar crianças de uma instituição
beneficente de Curitiba, o Lar Moisés, para o qual foram arrecadados quase R$ 4 mil
e brinquedos.

O primeiro bazar aconteceu em 2016 e a ideia partiu de um conjunto de vontades da
professora. Passar adiante as roupas que já não usava, ajudar o próximo e
reencontrar amigas que não via há algum tempo. “Eu tinha algumas roupas que eu
sentia necessidade de passar pra frente, pensei em doar para algumas pessoas
próximas, como normalmente faço, mas pensei numa assistência social que faz um
lindo trabalho levando comida e roupas para pessoas de beira de estrada”, conta
Silvia.

A Andarilha do Bem realiza assistência social de forma independente. Com o seu
motor-home, ela viaja todo o Brasil entregando roupas e comida para pessoas que
vivem na beira de estrada. Segundo Silvia, algumas roupas, como vestidos de festa
ou sapatos de salto alto, não seriam úteis para essas pessoas. Desta forma, o
dinheiro arrecadado no bazar foi doado para a Andarilha, que poucas vezes recebeu
doações em espécie.

“A queixa maior dela é que ela recebe muita doação de roupas e alimentos, mas
nunca dinheiro, que é o que ela precisa para abastecer o carrinho dela e pagar o
pedágio. Então ela ficou bastante emocionada de a gente doar o dinheiro, falou que
é algo quase inédito”, explica Silvia.

Como muitas roupas sobraram, decidiu-se fazer o segundo bazar, que aconteceu na
tarde do dia 8 de outubro de 2017. A ideia agora seria de ajudar crianças. A
instituição escolhida foi o Lar Moisés, localizado no bairro Cajuru, em Curitiba. O lar
é uma associação sem fins lucrativos que acolhe e atende crianças com direitos
violados ou em situação de vulnerabilidade social.

As crianças ficam aguardando uma decisão da Justiça, que determina se elas podem
voltar para a sua família ou se devem ser encaminhadas para adoção. O bazar
aconteceu em um ambiente descontraído com direito a música e comes e bebes.
“Tudo isso ajudou para que se tornasse um momento agradável. As pessoas
quiseram ficar mais tempo, tiveram mais tempo pra olhar as peças”, comenta Silvia.

As roupas foram doadas por conhecidos, a organização do espaço no dia, a
colocação de preço em cada peça… todo o bazar aconteceu novamente graças a
uma força conjunta. Algumas marcas doaram roupas novas de coleções passadas e
empresas doaram brindes para sorteios que aconteceram ao longo da tarde. O valor
arrecadado foi de 3.941, além de brinquedos que forma solicitados também para
doação. A entrega dos brinquedos vai acontecer no próximo sábado (9). Juntos
estarão alguns dos que ajudaram na organização do evento ao lado da professora
Silvia.

“Eu lancei a ideia, mas não consigo fazer nada sozinha. A gente precisa da ajuda do
próximo e ninguém ganhou absolutamente nada. E isso é muito lindo de ver, não
tem dinheiro. A única parte que tem em moeda é o dinheiro que vai para a
instituição”, finaliza a professora.
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Bazar ajuda crianças e deixa os solidários
na moda
 5 de dezembro de 2017

Roupas, sapatos e acessórios, a maioria esquecida no armário e lembrada graças a
uma nobre causa: o Bazar do Bem – Vista com Amor. No Brasil, é muito comum a
realização de bazares para ajudar comunidades, pessoas menos favorecidas ou
enfermos. Organizado pela professora de Jornalismo da Uninter Silvia Valim, o 2º
Bazar do Bem teve como único objetivo ajudar crianças de uma instituição
beneficente de Curitiba, o Lar Moisés, para o qual foram arrecadados quase R$ 4 mil
e brinquedos.

O primeiro bazar aconteceu em 2016 e a ideia partiu de um conjunto de vontades da
professora. Passar adiante as roupas que já não usava, ajudar o próximo e
reencontrar amigas que não via há algum tempo. “Eu tinha algumas roupas que eu
sentia necessidade de passar pra frente, pensei em doar para algumas pessoas
próximas, como normalmente faço, mas pensei numa assistência social que faz um
lindo trabalho levando comida e roupas para pessoas de beira de estrada”, conta
Silvia.

A Andarilha do Bem realiza assistência social de forma independente. Com o seu
motor-home, ela viaja todo o Brasil entregando roupas e comida para pessoas que
vivem na beira de estrada. Segundo Silvia, algumas roupas, como vestidos de festa
ou sapatos de salto alto, não seriam úteis para essas pessoas. Desta forma, o
dinheiro arrecadado no bazar foi doado para a Andarilha, que poucas vezes recebeu
doações em espécie.

“A queixa maior dela é que ela recebe muita doação de roupas e alimentos, mas
nunca dinheiro, que é o que ela precisa para abastecer o carrinho dela e pagar o
pedágio. Então ela ficou bastante emocionada de a gente doar o dinheiro, falou que
é algo quase inédito”, explica Silvia.

Como muitas roupas sobraram, decidiu-se fazer o segundo bazar, que aconteceu na
tarde do dia 8 de outubro de 2017. A ideia agora seria de ajudar crianças. A
instituição escolhida foi o Lar Moisés, localizado no bairro Cajuru, em Curitiba. O lar
é uma associação sem fins lucrativos que acolhe e atende crianças com direitos
violados ou em situação de vulnerabilidade social.

As crianças ficam aguardando uma decisão da Justiça, que determina se elas podem
voltar para a sua família ou se devem ser encaminhadas para adoção. O bazar
aconteceu em um ambiente descontraído com direito a música e comes e bebes.
“Tudo isso ajudou para que se tornasse um momento agradável. As pessoas
quiseram ficar mais tempo, tiveram mais tempo pra olhar as peças”, comenta Silvia.

As roupas foram doadas por conhecidos, a organização do espaço no dia, a
colocação de preço em cada peça… todo o bazar aconteceu novamente graças a
uma força conjunta. Algumas marcas doaram roupas novas de coleções passadas e
empresas doaram brindes para sorteios que aconteceram ao longo da tarde. O valor
arrecadado foi de 3.941, além de brinquedos que forma solicitados também para
doação. A entrega dos brinquedos vai acontecer no próximo sábado (9). Juntos
estarão alguns dos que ajudaram na organização do evento ao lado da professora
Silvia.

“Eu lancei a ideia, mas não consigo fazer nada sozinha. A gente precisa da ajuda do
próximo e ninguém ganhou absolutamente nada. E isso é muito lindo de ver, não
tem dinheiro. A única parte que tem em moeda é o dinheiro que vai para a
instituição”, finaliza a professora.
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 13 de agosto de 2019

Há horas que bate uma
angústia danada,
decorrente muitas vezes
de acúmulo de funções,
de prazos apertados,
estresse nas relações
interpessoais,
problemas familiares.
Quem já...

GLOBAL TRADING

Novo cenário da
economia demanda
profissionais da área
de comércio
internacional
Autor: Assessoria
 13 de agosto de 2019

O Mercosul e a União
Europeia fecharam um
acordo histórico, depois
de 20 anos de
negociação. O acordo
comercial envolve 25%
da economia global e...

LITERATURA

Sarau literário
esmiúça os mistérios
de Clarice Lispector
Autor: Julia Siqueira -

Estagiária de Jornalismo
 13 de agosto de 2019

O polo Uninter de Santa
Cruz do Sul (RS)
transformou a noite de
28 de maio em uma
grande homenagem à
escritora Clarice
Lispector. O...

Dilemas bilaterais
decorrentes da usina
de Itaipu Binacional
Autor: Eduardo Biacchi

Gomes*
 12 de agosto de 2019

Considerada uma das
maiores usinas
hidrelétricas do mundo
na época, a Usina
Binacional de Itaipu,
localizada no oeste do
Paraná, foi construída
dentro de um...

SOBRE
O UNINTER Notícias reune informações
relevantes sobre o Grupo Educacional
UNINTER, empresas parceiras, prêmios,
eventos, alunos de destaque e Escolas
Superiores de Educação, traz conteúdos
específicos de cada curso e matérias que
envolvem as Escolas Superiores.

Arquivos
agosto ( 35)
julho ( 83)
junho ( 62)
maio ( 73)
abril ( 65)
março ( 91)

Ano
2019 (509)
2018 (855)
2017 (541)
2016 (479)
2015 (293)
2014 (247)
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