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Apresentação   
O   dia   das   crianças   solidário   com   o   palhaço   Gasparito   é   um   evento   anual   que   
objetiva   proporcionar   às   crianças   carentes,   um   dia   de   muita   animação,   lazer   e   
entretenimento,   sem   qualquer   tipo   de   custo.   

Há   mais   de   vinte   anos   realizando   este   evento,   o   Palhaço   Gasparito   sabe   que   
isso   não   é   o   suficiente   para   amenizar   a   dor   dos   problemas   cotidianos   que   elas   
enfrentam   no   dia   a   dia.   Mas,   junto   com   sua   equipe   de   produção,   entende   que,   
como   sua   área   é   justamente   a   animação   e   o   entretenimento,   está   contribuindo   
para   com,   pelo   menos,   um   dia   que   sempre   marca   positivamente   a   vida   destas   
crianças.  

Em   2021,    O   Dia   das   Crianças   Solidário   com   o   Projeto   Gasparito    acontecerá   
na    Rua   Rio   Colombia,   nº   73 ,   no    Bairro   Oliveira   Brito ,   próximo   à    quadra   de   
esporte ,   em    Paulo   Afonso   -   BA ,   no    dia   13   de   outubro ,    das   16   horas   às   18   
horas ,   com   distribuição   de   kit   saúde   e   cuidados   pessoais   e   brinquedos.   

Venha   fazer   parte   dessa   alegria   você   também!!!   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

A   história   
Tudo   começou   enquanto   o   Palhaço   Gasparito   ainda   era   criança,   em   2001,   
quando,   juntamente   com   a   sua   avó,   fazia   um   sopão   para   as   famílias   carentes   
na   cidade   de   Paulo   Afonso-Ba.   

Durante   seu   crescimento,   Gasparito   foi   aprendendo   a   fazer   as   pessoas   rirem,   
com   seu   dom   para   ser   palhaço,   que   já   tem   20   anos.   A   partir   daí,   foi   fazendo   
festas   para   as   crianças   de   rua,   na   zona   rural,   rica   ou   pobre,   não   importando   as   
diferenças.   

Com   a   evolução   de   seus   eventos,   o   Palhaço   Gasparito   passou   a   realizar   festas   
infantis   na   cidade   de   Paulo   Afonso-Ba,   em   todos   os   meses   de   outubro,   com   
boate,   brinquedos,   lanches,   algodão   doce,   pipoca,   pirulito,   sorvete,   brincadeiras   
e   muita   alegria.   Tudo   com   uma   excelente   estrutura,   fechamento   de   rua   visando   
à   segurança   de   todos,   segurança   interna.   Apoio   do   Poder   Público   Municipal,   da   
Polícia   Militar,   Conselho   Tutelar,   das   lojas   e   comerciantes,   de   voluntários,   das   
famílias   e   dos   artistas   locais.   

Em   Paulo   Afonso,   as   pessoas   conhecem   o   evento   pelo   nome   do   Clubinho   
Criança   Esperança,   que   acontece   no   meio   da   rua,   sendo   aberto   ao   público,   
para   todos   verem   que   ainda   existem   pessoas   que   gostam   de   ajudar   o   mundo   a   
ser   um   lugar   melhor   de   se   viver.   O   Clubinho   Criança   Esperança   da   cidade   de   
Paulo   Afonso,   até   hoje   está   em   funcionamento,   pela   administração   de   
Rosineide   Cabral.   

Agora   o   Palhaço   Gasparito   estará   ampliando   os   horizontes   da   alegria,   fazendo   
a   20°   Edição   em   comemoração   ao   dia   das   crianças   em   Paulo   Afonso   -   BA.     


