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INTRODUÇÃO

Em março de 2020 foi decretado pandemia devido ao vírus
COVID-19, conhecido popularmente como coronavírus. No dia
20 do mesmo mês, o Brasil decretou calamidade pública e
tomou medidas emergências para o controle desta doença.
 
Com o avanço do vírus, o aumento de casos no país vem
crescendo a cada dia e, para amenizar seus danos, os
associados do Conselho Brasileiro de Voluntariado
Empresarial - CBVE, vem ocupando diversas frentes e ações
no intuito de minimizar e/ou ajudar em tempos tão sombrios.
 
Para registrar essas ações, o presente boletim traz
suas iniciativas e demonstra que juntos e em rede
podemos vencer tal mal.



A Gerdau disponibilizou R$ 20 MILHÕES de reais,
para serem alocados majoritariamente nos municípios
de atuação da Gerdau no Brasil, e em países da
América Latina e América do Norte, onde a empresa
possui operação no combate ao Coronavírus



Uma das instituições selecionadas para receber recursos doados pelo Itaú
Unibanco e geridos pelo Itaú Social foi a Casa do Zezinho. O recurso se destina
ao apoio a comunidades vulneráveis, que sofrem com os impactos do Coronavírus. 
A organização atua em um território com mais de 50 comunidades e 1,5 milhão
de habitantes. Saiba mais clicando aqui

https://www.itausocial.org.br/noticias/informe-covid19-doacoes-para-os-territorios-mais-atingidos-pela-pandemia/?utm_source=Facebook&utm_medium=views


O Instituto Camargo Corrêa (ICC) organizou o Grupo de
Trabalho (GT) Saúde, umas das seis frentes de atuação dos
profissionais voluntários da Camargo Corrêa Infra durante a
pandemia. Liderado pela Drª Fernanda Podboi, médica na
Camargo Corrêa Infra, o grupo tem oferecido material
informativo sobre a Covid-19 para divulgação em
comunidades. “Todas as informações são passadas de forma
objetiva em formato digital ou de podcasts, sempre visando a fácil
compreensão e o esclarecimento de dúvidas que as comunidades
apresentam”, explica Fernanda.

Além de informar, o GT orienta tecnicamente a produção de
máscaras. A confecção é feita por costureiras de
comunidades que enfrentam dificuldades pela falta de
trabalho nesse período. Karine Oliveira, proprietária da
Wakanda, startup apoiada pelo Instituto Camargo Corrêa (ICC)
em projeto voltado ao empreendedorismo, rapidamente
organizou um grupo de costureiras para a produção.



Os voluntários do grupo Algar se mobilizaram para montar
kits de higiene pessoal com os itens arrecadados pelo
movimento Juntos por Uberlândia. Ao todo, já foram
distribuídos mais de 8.000 kits e 26.000 cestas básicas.



A realização do exame ocorrerá de forma
gradual, segmentada por fases e todas as
regiões serão informadas sobre o seu
período de coleta. O cronograma com as
datas de cada região será divulgado nas
próximas semanas.



A Fundação Telefônica Vivo doou R$16,3 milhões para iniciativas de
combate aos efeitos do coronavírus no Brasil nas áreas de saúde e
segurança alimentar, R$ 13 milhões serão investidos na compra de
insumos e equipamentos hospitalares e R$ 3,3 milhões para auxiliar
na alimentação de crianças em extrema pobreza e que estão sem
merenda escolar. 
A ação beneficiará diretamente nove estados: Acre, Amapá,
Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul.

“Neste momento de combate à Covid-19, é extremamente importante
olhar para a sociedade como um todo e acreditar no poder da
solidariedade e da união para melhorar esse cenário. Nossas ações
visam não só reforçar nosso papel de apoiar a Educação, mas
também contribuir para outras áreas essenciais que estão mais
vulneráveis neste contexto, como a saúde e a garantia à alimentação”
Americo Mattar, diretor-presidente da Fundação Telefônica
Vivo.
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