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  Verba arrecadada será utilizada para compra de brinquedos para crianças da cidade

   

  A Estapar, empresa responsável pela administração dos serviços da Área Azul Digital de São
Carlos, em parceria com a Prefeitura, realiza a última edição do  Dia do Estacionamento
Solidário deste ano, nos dias 7 e 8 de dezembro. Desta vez, a ação tem como objetivo
arrecadar verba para a compra de brinquedos para crianças carentes da cidade na ação “Natal
Solidário”, do projeto do Fundo Social de Solidariedade.

   

  A totalidade do valor arrecadado com o sistema da Área Azul Digital será revertida para a
ação. O usuário que pagar o tíquete, por meio do Terminal de Autoatendimento ou pelo
aplicativo Vaga Inteligente, contribuirá diretamente com a campanha. Na ocasião, a equipe da
Estapar utilizará camisetas personalizadas e distribuirá folhetos com informações sobre a
iniciativa.
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  O diretor da Estapar Adélcio Antonini explica que o Dia do Estacionamento Solidário de Natal
é uma campanha que integra o programa de responsabilidade social da empresa. “Acreditamos
na importância de promover ações nas cidades em que atuamos, especialmente no fim do ano,
quando podemos oferecer um Natal mais feliz para essas crianças e uma oportunidade para a
população de apoiar causa sociais”.

   

  A expectativa do Fundo Social Solidariedade é a de atender o maior número de crianças
possível. “Nesse período do ano, toda criança espera ganhar um presente. Pretendemos atingir
a meta de mil brinquedos, que serão doados para diversas instituições ou grupos. Essa ação é
muito importante e já se tornou um compromisso da Estapar com a Prefeitura. Para contribuir
com o Fundo Social, basta usar o estacionamento rotativo nesses dois dias. Quanto maior o
valor arrecadado, mais crianças serão atendidas”, afirmou Lucinha Garcia Ferreira, presidente
do Fundo Social de São Carlos.  
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