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Escoteiros do Brasil e PB Kids doam brinquedos para crianças da Apae 
 

Campanha “Compartilhe Sorrisos” incentivou a doação de brinquedos para crianças da Apae 
de Curitiba 

 

Embora o Natal já tenha passado, nunca é tarde para fazer uma criança sorrir. Um 

grupo de jovens dos Escoteiros do Brasil lançou, em novembro de 2014, a campanha nacional 

“Compartilhe Sorrisos”, incentivando que os mais de 1,2 mil grupos escoteiros do país 

arrecadassem brinquedos para doar para crianças de toda a rede Apae (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais). A iniciativa ocorreu com foco na celebração do Natal, mas uma 

doação semana passada retomou essa ação.  

A loja PBKids, do Park Shopping Barigui, abraçou a campanha e realizou a entrega de 

mais de R$ 5 mil em brinquedos para crianças de zero a sete anos da Apae da Rua Ângelo 

Sampaio, em Curitiba. Os Escoteiros do Paraná acompanharam o momento da doação, que 

aconteceu na última sexta-feira (13/03), levando alegria e muita brincadeira para a criançada. 

Em dezembro, a campanha mobilizou grupos escoteiros em todo o País, que 

trabalharam junto a suas comunidades para proporcionar um Natal ainda mais alegre para as 

crianças.  

 

Escoteiros do Brasil 

Criado em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação continuada de 

crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de cidadãos 

conscientes e atuantes. Em 2013, contou com um contingente de 83.526 escoteiros, nos quais 20.352 são 

voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 563 cidades brasileiras, somando um total de 

1.252 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 

216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 

3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46. 

 

PBKids Brinquedos 

A PBKids atua há mais de 20 anos no mercado varejista de brinquedos em busca do lazer, entretenimento e 

desenvolvimento infantil. Através de um serviço diferenciado e experiente, com os melhores brinquedos e 

lançamentos do mercado nacional e internacional, conquistou a confiança e credibilidade de pais e filhos por 
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todo país. Em 2012, foi adquirida pela rede Ri Happy, tornando-se a rede Ri Happy/PBKids, líder no mercado de 

brinquedos e com mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil. Atualmente, conta com 66 unidades físicas e 

uma plataforma virtual. A rede disponibiliza um mix de, aproximadamente, 10 mil produtos destinados a todas 

as idades e trabalha cada vez mais para tornar a brincadeira das crianças num momento especial e mágico. 
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