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Com o Paraná Solidário o cidadão poderá repassar diretamente itens como alimentação, calçados,
cama/mesa/banho, higiene/limpeza, material escolar, vestuário, eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, livros, itens esportivos, veículos e muito mais.
O Paraná terá um aplicativo para promover a doação direta entre os cidadãos e entidades
beneficentes que atendem crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e em
situação de rua, além de indígenas. Trata-se do Paraná Solidário, uma tecnologia idealizada pela
Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e desenvolvida pela Celepar. O lançamento oficial ocorrerá
ainda neste mês. Disponível nas versões Android e IOS, o aplicativo poderá ser instalado de graça
e possui todas as informações necessárias para o repasse direto, sem intermediários, de itens como
alimentação e eletrodomésticos. &ldquo;Estamos democratizando as doações e todas as entidades
poderão ter as mesmas chances de receber as contribuições. O paranaense é um povo solidário
que tem respondido aos apelos nas situações críticas&rdquo;, disse o secretário da pasta, Ney
Leprevost. De acordo com ele, aplicativo Paraná Solidário veio para inovar, conectando os que
querem fazer o bem e ajudar a quem mais precisa, ou seja, as entidades assistenciais. &ldquo;Final
de ano é um momento no qual percebemos um aumento de iniciativas voltadas para doações. Como
forma de auxiliar a sociedade, lançamos o aplicativo, uma forma prática de efetuar os
repasses&rdquo;, disse. COMO FUNCIONA &ndash; Para doar é necessário entrar no aplicativo e
fazer o cadastro com informações pessoais, o que torna o processo mais seguro, pois é possível
saber com quem está sendo feita a transação. A partir daí, é só selecionar a categoria do que se
quer doar e &ldquo;publicar o anúncio&rdquo;, ou seja, colocar a descrição do produto e fotos. O
doador pode escolher, entre os interessados, quem receberá o item ou deixar que o sistema do
Paraná Solidário escolha randomicamente entre três opções, num raio de 50 quilômetros, quais
entidades necessitam da doação. A finalização é feita por uma conversa no chat do aplicativo,
combinando dia e local de entrega. O aplicativo pode ser instalado de graça e permite doar
alimentação; calçados; cama/mesa/banho; higiene/limpeza; material escolar; vestuário;
eletrodomésticos e eletroeletrônicos; livros; itens esportivos; universitários; veículos e muito mais.
&ldquo;Começamos a operar com mais de 50 entidades cadastradas, todas parceiras da
Sejuf&rdquo;, explicou o coordenador de Gestão e Informação da secretaria estadual, André Telles.
Ele destaca que as entidades podem fazer o cadastro diretamente no aplicativo, desde que tenham
CNPJ. Telles disse que a plataforma permite que o usuário tenha acesso a todas as entidades
cadastradas próximas a ele e, a partir de filtros de pesquisa, escolher o público e a forma como
deseja ajudar. &ldquo;O funcionamento do aplicativo é simples e rápido, desenvolvido
especialmente para que qualquer pessoa possa doar sem burocracia&rdquo;. O lançamento do
Paraná Solidário será no dia 17 (quinta-feira), às 10 horas, no Palácio Iguaçu. Entidades
pré-cadastradas: Associação Social do Paraná APAE Curitiba Associação Amigas da Mama
Associação Beneficente Renascer Associação Beneficente Rosanna Cattalini Associação
Beneficente São Roque Associação Brasileira de Atenção à Pessoa Idosa Associação Casa do Pai
Associação das Mulheres para a Paz Mundial Associação de Apoio à Criança e o Adolescente
Associação de Moradores do Conjunto Residencial Moradias Atenas I Associação de Moradores e
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Amigos do Conjunto Oswaldo Cruz II Associação Dikaion Associação dos Amigos do Hospital de
Clinicas &ndash; UFPr Associação Espírita Capa dos Pobres Associação Hospitalar de Proteção à
Infância Raul Carneiro &ndash; Hospital Pequeno Príncipe Associação Lar Feliz Associação
Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia Associação San Julian Associação Siloé de Apoio
Social Associação Terapia Intensiva do Amor Associação Vovô Vitorino Centro de Amparo Jesus
Maria José Centro de Amparo Nossa Senhora do Monte Claro Centro de Reabilitação Jeová
Rapha Hospital Erasto Gaertner Escola de Educação Especial 29 de Março Escola Especializada
Primavera Escola Vivian Marçal Mercês Instituição Atitude na Cabeça Instituição Cantinho da
Misericórdia Instituição Cáritas Brasileira Regional Paraná Instituição Ressurgir Treinamentos
Instituição Sociedade Crescer Instituição Transgrupo Marcela Prado Instituto Bene Instituto
Humanista de Desenvolvimento Social Instituto Mãe de Misericórdia Irmãs Servas dos Pobres
Instituto Nacional dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua Instituto Todas as
Marias Lar Batista Esperança Lar dos Idosos Recanto do Tarumã Pastoral da Pessoa Idosa de
Cascavel Patronato Santo Antônio Pequeno Cotolengo do Paraná Projeto Cristo para as Nações
Associação dos Amigos das Crianças com Doenças Hematológicas e Oncológicas Pastoral da
Pessoa Idosa de Curitiba Casa de Repouso Vida Longa Instituição Farol da Madrugada Instituto
Internacional de Prevenção de Drogas Instituto Nacional de Tecnologia Social
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