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Atletas prestam homenagem a torcedor

18 de fevereiro

Antes da partida diante do Rio Branco 18/02, o
elenco coxa-branca entrou em campo em mais uma ação
do Coritiba Retribui com uma faixa dizendo “Força, Michel!
Estamos com você”. E para quem não sabe, esta foi uma
homenagem especial ao torcedor coritibano Michel Galize
que passava por um momento delicado e recebeu o carinho
do grupo alviverde.

Coritiba Retribui Oferece Bolsas de estudo

O Coritiba Retribui trouxe mais uma novidade e
continua com o seu trabalho social, agradecendo à
sociedade pelo carinho ao clube. Desta vez, Coxa e
Expoente promoveram uma ação cultural oferecendo cinco
bolsas de estudos para que alunos de baixa renda possam
ter uma educação diferenciada e de qualidade para o ensino
médio. A entrega das bolsas aconteceu às 15h na sala de
imprensa do Couto Pereira, antes da partida entre Coxa e
Cianorte. (16/03)

27 de fevereiro

Coral amigas da mama

06 de marco

Coritiba Retribui presta homegem ao coral Amigas da
Mama com apresentação do coral no dia 10/03. A
Associação das Amigas da Mama (AAMA) foi fundada em
agosto de 2001, através da união de mulheres que
vivenciaram o câncer de mama, que se conheceram através
do convívio durante o tratamento contra a doença.

"Nao entre de salto alto"
~

10 de marco

O torcedor coxa-branca que veio ao Couto Pereira no
domingo (08/03) teve uma missão a mais além de apoiar o
Coritiba durante os 90 minutos. Em uma ação especial da
Semana da Mulher, o Coritiba Retribui promoveu a
campanha: “Não entre de salto alto, doe”. Uma campanha
de arrecadação de sapatos que foram doados ao Bazar
Beneficente da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
que foi inaugurado 06/03.
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doacao de sangue
~

10 de marco

Coritiba Retribui participou de campanha para
divulgação da importância da doação de sangue para a vida,
informando a necessidade de doação de sangue de
qualquer tipo ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.

pascoa solidaria coxa branca
´

´

O Coritiba Retribui contou com a participação do
torcedor coxa-branca para fortalecer o espírito social da
nação alviverde. Assim, em parceria com o Instituto PróCidadania de Curitiba (IPCC) e a Fundação de Ação Social
(FAS), realizou uma campanha de arrecadação de
chocolates para que se tornassem o presente de 86 mil
crianças em vulnerabilidade social da Região Metropolitana
de Curitiba no dia 21/03.

19 de marco

leilao beneficente de camisas pela fepe
~

22 de marco

No dia 25/03 foi realizado o lançamento do Leilão
Beneficente da FEPE (Fundação Ecumênica de Proteção ao
Excepcional). Foram leiloadas 11 camisetas, sendo que oito
delas estavam autografadas. Toda a renda foi destinada à
FEPE, instituição que presta atendimento educacional,
clínico e sócio-assistencial, voltado ao bem estar,
desenvolvimento e inclusão social de crianças e
adolescentes com deficiência intelectual e múltipla
deficiência.

Visita ao couto

13 de abril

O Coritiba Retribui trouxe aproximadamente 100
crianças de entidades assistenciais para conhecerem o
Memorial do Coritiba e visitarem o Couto Pereira. Além de
conhecerem a história do Verdão, no, algumas delas ainda
participaram da ação dos Mascotinhos, na partida entre
Coritiba e Rio Branco, tendo a chance de vivenciar a
atmosfera de um jogo de futebol.
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Alunos do sesi vencem perpetoleo
´

26 de abril

Um desafio foi lançado com o objetivo de arrecadar
500 litros de ´óleo de cozinha para reciclagem pelos alunos
~
do ensino médio do colégio Sesi no período de um mês.
Como o objetivo foi alcançado, aproximadamente 100
crianças matriculadas tiveram a oportunidade de passar um
dia especial com o Coritiba. O dinheiro obtido através da
reciclagem e da venda deste produto foi revertido para uma
chácara da Paróquia do Perpétuo Socorro que auxilia no
tratamento de dependentes químicos.

pena no tribunal revertida em acao
~

A visita do zagueiro Pereira ao Lar Hermínia Scheleder
mudou a rotina de dezenas de crianças e adolescentes que
vivem no local. Um gesto simples, que faz a diferença no
cotidiano dessas crianças e que transformou a pena do
atleta em solidariedade. Pereira seria julgado pela expulsão
que sofreu na partida diante do Paraná. o procurador sugeriu
que a pena do atleta fosse de um jogo de suspensão e oito
cestas básicas.
~

26 de abril

leilao apacn

30 de julho

A Instituição Paranaense de Apoio à Criança com
Neoplasia (APACN) realizou um leilão em parceria com o
Coritiba Retribui para arrecadar recursos financeiros em prol
dos seus pacientes. Do dia 24 de junho até 04 aconteceu o
leilão virtual de itens esportivos autografados por atletas
renomados do Brasil. O Coritiba contribuiu com a campanha
doando uma camisa oficial do clube utilizada em uma
partida da Copa Sul Americana de 2012 na despedida do
jogador Tcheco, ídolo coxa-branca.

doe sangue pelo esporte

30 de julho

A campanha “Doe Sangue pelo Esporte”, apoiada
pelo programa Coritiba Retribui, se encerrou dia (09/08) e
todos aqueles que doaram concorreram a uma camisa
autografada do Coritiba. A campanha teve como objetivo
aumentar o número de doadores no período de inverno,
época que os bancos de coleta de sangue baixam seus
estoques a níveis preocupantes.
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natal verde e branco

13 de novembro

Na noite do dia (13), alguns torcedores do Coritiba
que estiveram presentes no Couto Pereira já começaram a
~
~
contribuir com a campanha de natal do Coritiba Retribui que
aconteceu até o dia 15 de dezembro. Muitos aproveitaram a
vinda para o jogo entre Coritiba x Corinthians para trazer
brinquedos novos e fazer o Natal de milhares de crianças
ainda mais feliz. Esta foi uma ação promovida pelo programa
Coritiba Retribui em parceria com o Instituto Pró-Cidadania
de Curitiba (IPCC).

um golaco pela vida

09 de dezembro

O Coritiba Retribui abraçou novamente um grande
evento em prol da solidariedade. Juntamente com o
Complexo Pequeno Príncipe, os jogos finais do Torneio Gols
Pela Vida foram disputados no dia (08/12) no estádio
alviverde em um dia de muita alegria. A participação de várias
empresas paranaenses no evento vai beneficiar milhares de
crianças e adolescentes atendidos pelo Complexo Pequeno
Príncipe, cujo valor arrecadado com as inscrições será
revertido para pesquisas desenvolvidas no Instituto Pelé
Pequeno Príncipe.
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