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Coritiba Retribui em Foz

17 de janeiro

Durante o periodo da pre-temporada, quatro
instituições foram visitadas (AFA - Associação Fraternidade
Aliança; Centro da Juventude; Projeto "Um chute para o
Futuro" e Lar dos Velhinhos). Quem representou o Coritiba
foi o querido Vovô Coxa, que também distribuiu presentes
do time nestes locais. As visitas do clube foram acompanhas
pela então primeira dama da cidade, Claudia Pereira.

TARDE DE SOLIDARIEDADE
Uma das camisas utilizadas no jogo 1000 do craque
Alex foi doada para o Hospital Pequeno Príncipe. A camisa
foi posteriormente leiloada, a fim de gerar fundos para as
pesquisas do Hospital, junto ao Instituto Pelé. Além da
doação, o atleta compareceu ao Hospital a fim de conhecer
alguns pacientes que são apaixonados pelo Coritiba e fãs do
Alex.

07 DE MARCO

pascoa solidaria
´

07 de marco

´

Pelo segundo ano seguido, o Coritiba Retribui juntamente com o IPCC - realizou a campanha de
arrecadação de caixas de bombons para instituições
carentes. Caixas de arrecadação ficaram disponíveis na
Central de Relacionamento com o Sócio, no Memorial, na
Coritiba Store e na Recepção do prédio da Administração.
Os torcedores que participaram receberam um cupom para
concorrer a uma camisa autografada pelo elenco do
Coritiba.

solidariedade coxa branca
25 de abril

Após a arrecadação de chocolates realizada no
Couto Pereira, eles foram encaminhados para o projeto
social Construindo o Futuro, das Irmãs Guardalupanas de La
Salle. Com a presença do Vovô Coxa, os chocolates fizeram
a Páscoa de várias crianças mais feliz.
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doe sangue pelo esporte

02 de junho

O Coritiba Retribui marcou presença na campanha
de doação de sangue do BIOBANCO. O objetivo da ação foi
reduzir um sério problema: a falta de doadores de sangue.
Para isso, foi realizada uma competição solidária entre os
torcedores dos três principais clubes de futebol da cidade.
Os participantes concorreram a uma camisa autografada de
cada um dos times apoiadores.

doacao de copos de agua
~

´

Após as enchentes que ocorreram em junho no sul
(principalmente no Paraná), o IPCC realizou uma
arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas,
cobertores, colchões, produtos de limpeza, higiene e água.
O Coritiba Retribui participou da ação realizando a doação
de 2500 copos de água mineral.

16 de junho

campanha solidaria
´

03 de julho

Coritiba Retribui juntamente à patrocinadora oficial
do clube Dufrio, uniram forças em prol das vítimas das
enchentes no Paraná e realizaram uma campanha de
arrecadação de donativos. Foram arrecadadas roupas de
cama, peças de roupas, fraldas, itens de higiene e limpeza e
alimentos não perecíveis. Itens básicos para ajuda na de
famílias atingidas.

doe calor

06 de agosto

Novamente o Coritiba Retribui realizou uma parceria
com o Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPCC), a
Fundação de Ação Social (FAS) e a Prefeitura de Curitiba,
para arrecadar cobertores, roupas masculinas, femininas e
infantis, calçados e luvas. Houveram pontos de arrecadação
na Central de Relacionamento com o Sócio, no Memorial do
Coritiba e na Coritiba Store recebendo doações no período
da campanha que foi até dia 31 de agosto.
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TORCIDA ESPECIAL

31 de agosto

O jogo contra o Atlético Mineiro foi especial para
alguns convidados: Crianças da Escolhinha de Futebol
Meninos de Areia e do Projeto Esportista e Cidadão Nota 10
fizeram parte da torcida coxa-branca. Quem também veio ao
jogo foi um grupo de pessoas com deficiência da Associação
de Pais e Pessoas com Deficiência de Funcionários do
Banco do Brasil e Comunidade. Reunidos no Setor CocaCola os convidados tiveram seus momentos de torcedores
conhecendo a atmosfera do jogo no Alto da Glória.

coritiba contra o cancer de mama
Outubro é considerado o mês da conscientização
contra o câncer de mama e o Coxa entrou nesta luta com a
Associação das Amigas da Mama (AAMA). Além da
arrecadação de fundos para a AAMA, o Coritiba promoveu
ações nos jogos dos dias 22 e 25 de outubro. Entre as ações
estavam a utilização de camisetas personalizadas com os
números em rosa e o Chute ao Gol também foi especial,
sendo composto apenas por mulheres.

16 de outubro

doacao de camisa
~

23 de outubro

O Coritiba Retribui contribuiu para um jantar
beneficiente para arrecadar fundos para ajudar nas
despesas com a saúde de David Lazari. Neste jantar, houve
sorteio de brindes e um leilão beneficente com uma camisa
do Coritiba autografada pelo elenco.

representantes da aama no couto pereira

30 de outubro

Durante a tarde de quinta-feira (30/10), a presidente da
Associação das Amigas da Mama (AAMA), Valéria Lopes, e a
diretora, Heliana Maia, receberam, das mãos do
superintendente executivo do Coritiba, José Rodolfo
Gonçalves Leite, e do vice-presidente de finanças, Márcio
Schwab, duas camisas personalizadas do Coritiba. As
camisas foram usadas pelos jogadores nos últimos dois jogos
do Coxa em uma ação do clube contra o câncer de mama.
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natal encantado

06 de novembro

Por meio de uma parceria com o Provopar, o Couto
Pereira se tornou um dos centros de arrecadação de
brinquedos para o projeto “Natal Encantado do Paraná”. O
clube contou com o apoio da torcida coxa-branca para fazer
um natal ainda melhor para milhares de crianças. Os
brinquedos foram doados para entidades assistenciais e
crianças de baixa renda de 40 cidades de todo o estado e
quem participou deste ato de solidariedade concorreu a uma
camisa autografada pelo elenco do Coritiba.

coritiba contra o trabalho infantil
O Coritiba é o primeiro time do Paraná a participar da
campanha do Ministério Publico do Trabalho contra o
trabalho infantil. No jogo de 08/11, crianças distribuiram
camisetas da campanha, gandulas entraram com faixa da
campanha no primeiro tempo e intervalos e o locutor do
estádio divulgou informações sobre o trabalho infantil.

08 de novembro

dia mundial do diabetes

23 de novembro

No início e durante o intervalo da partida entre
Coritiba e Palmeiras, no Couto Pereira, faixas de
conscientização contra o Diabetes foram expostas à torcida.
A ação fez parte da parceria entre o Coritiba Retribui e o
Centro de Diabetes Curitiba, que existe há três anos, com
objetivo de chamar atenção para os cuidados para prevenir
a doença.

Dia nacional de combate
ao Cancer infanto juvenil

23 de novembro

O Coritiba Foot Ball Club, por meio do Coritiba Retribui
demonstrou seu apoio a APACN, Associação Paranaense à
Criança com Neoplasia, realizando a doação de uma camisa
autografada pelo elenco Alviverde para realização de um
sorteio no evento de 10 anos do Dia Nacional de Combate ao
Câncer Infanto-Juvenil.
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visita especial

09 de dezembro

O jogo de despedida do Alex teve um convidado mais
que especial pelo programa Coritiba Retribui: o pequeno
Nyltow Rafael, de 11 anos, paciente do Hospital Pequeno
Príncipe. Esta foi a primeira vez que ele entrou em um estádio
e, como torcedor coxa-branca, a primeira visita teria que ser
no Couto Pereira. Nyltow é portador de fibrose pulmonar,
mas a cadeira de rodas e o cilindro de oxigênio não o
impediram de vir à capital e de comemorar cada lance do
Coritiba, principalmente do capitão.

doacao para o projeto jogo limpo
~

Coritiba Retribui realizou mais uma ação no Couto
Pereira. Foram doados materiais esportivos em boas
condições para o Projeto Jogo Limpo do Instituto PróCidadania de Curitiba (IPCC) e para a Escolinha Meninos de
Areia. Foram doados calções, bolas, coletes, camisas,
calças e meiões. Tudo para ser utilizado pelas crianças e
adolescentes atendidas pelos projetos esportivos das
instituições.

12 de dezembro

arrecadacao de brinquedos
no jogo do coritiba crocodiles
~

17 de dezembro

Após o final do Campeonato Brasileiro, o Couto
Pereira foi palco do Brasil Bowl 2014, entre o Coritiba
Crocodiles e o João Pessoa Espectros. Uma das
possibilidades de pagar meio ingresso e assistir o jogo era
trazer um brinquedo para fazer o Natal de muitas crianças
mais feliz. O resultado desta arrecadação foi ótimo, vários
brinquedos foram entregues as instituições de caridade
parceiras do Coritiba Retribui.
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