
Nosso grande desafio é amenizar o sofrimento das 
pessoas carentes e nossa imensa satisfação é poder 
contar com a ajuda da comunidade.

A Associação possui também uma padaria comu-
nitária, que tem por objetivo ensinar uma profissão às 
pessoas carentes, contando com a ajuda de volun-
tárias. São fabricados deliciosos pães, doces e salga-
dos e vendidos no próprio local às pessoas inte-
ressadas. A arrecadação é revertida em prol dos ne-
cessitados da comunidade.

ENTREGA DAS CONTRIBUIÇÕES:

É uma entidade de caráter beneficente, caritativo, 
cultural e assistência social, com personalidade jurí-
dica e declarada de utilidade pública. Tem a finalidade 
de dar assistência social às famílias carentes, desen-
volver projetos sociais, promover visitas domiciliares 
e outras ações beneficentes.

A Associação não recebe nenhuma ajuda dos órgãos 
governamentais, mas tem um grande desafio diário, 
que é o comprometimento com os necessitados, pois 
sobrevive somente com a doação de alimentos vindos 
da comunidade. Estas doações são convertidas em 
cestas básicas e são entregues às famílias carentes.

Nos últimos domingos de cada mês, a Associação rea-
liza um bazar com roupas, cobertores, calçados, brin-
quedos e utilidades domésticas, doados pela comuni-
dade e que são vendidos com preços muito acessí-
veis, revertendo-se em prol das famílias carentes.

Nas quartas-feiras acontece o encontro do grupo da 
terceira idade, que se reúnem para realizar lindos 
trabalhos artesanais, dividir suas histórias de vida, 
fazer amizade, divertir-se e amenizar a solidão.

A Associação das Senhoras de Caridade São Vi-
cente de Paulo - AIC, da Paróquia São Cristóvão, 
está localizada na Rua Santa Catarina, nº 1750, no 
bairro Guaíra, em Curitiba, Paraná. Foi fundada em 5 
de junho de 1964 e está inscrita no CNPJ sob número 
78.175.619/0001-24.

Rua Santa Catarina 1750 - Guaíra - Curitiba - PR

( ) ( )41  3329-4757 e 41  3329-2021

www.paroquiasaocristovao.net

CONTATO:

Grupo da 3ª Idade realizando trabalhos manuais

Voluntária entregando cesta básica
a uma pessoa carente

Voluntárias da Padaria Comunitária

CARO AMIGO,

PEDIMOS SUA VALIOSA COLABORAÇÃO 

Você também pode ajudar, trazendo roupas, calça-
dos, cobertores, brinquedos, utilidades domésticas 
e alimentos não perecíveis.

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE SÃO 
VICENTE DE PAULO IGREJA SÃO CRISTÓVÃO

BA Z AR
Beneficente

REALIZAÇÃO:

Associação das Senhoras de Caridade São Vicente de Paulo

        29 de setembro de 2013

ROUPAS E

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

à partir de R$ 1,00

DAS 8 ÀS 12 HORAS

AIC - PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO - GUAÍRA

DOMINGO

Alimentos recebidos da comunidade,
que formarão a cesta básica

Trabalho artesanal
confeccionado pela Sra. Mitiko



Venda de pães na Padaria Comunitária Grupo da Terceira Idade da Paróquia São Cristóvão

Almofadas confeccionadas pelo grupo da 3ª Idade

Bordados confeccionados pelo grupo da 3ª Idade

Membro da Terceira Idade fazendo crochê Membro da Terceira Idade bordando

Trabalho artesanal realizado na Associação

Padre Adriano Cemin com o grupo da 3ª Idade




