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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.



O Instituto Unibanco e a consultoria Vozes da Educação, vêm
mapeando soluções de sistemas escolares no Brasil e no
mundo em resposta aos desafios da Covid-19. É possível
visualizar cada uma das soluções identificadas. A pesquisa pode
ser feita filtrando por país, categoria e principal público de
interesse.

Clique aqui e acompanhe a plataforma do "Mapa de Soluções".

https://www.institutounibanco.org.br/conteudo/mapa-de-solucoes-educacionais-no-contexto-da-covid-19/?fbclid=IwAR0e336PfBhGYpbRFWyeIBSuQaybqAFagiOY0-FtGjdTj1oTsOoCQgLX9S8


A Vivo acredita que o Voluntariado Digital é a grande alternativa viabilizar
a prática da solidariedade a qualquer hora e lugar. E tem intensificado
suas ações através de plataformas como Game do Bem, plataforma
gamificada e colaborativa que disponibiliza missões online em apoio a
causas sociais. Ao realizarem as missões, os colaboradores acumulam
pontos e moedas virtuais, que podem ser trocadas em loja virtual dentro
do jogo. Neste período da pandemia, algumas missões foram revertidas
em doações para instituições parceiras.

“Aprendemos que a tecnologia pode ser um fator de solidariedade, pois nos permite
chegar mais rápido e a mais pessoas, com maior mobilização de recursos”, afirma
Carlos Ignacio Palacios, responsável global pelo Programa de Voluntários
da Fundação Telefônica Espanha.



O Instituto C&A é um dos investidores do movimento #EuCuido que atua na geração
de renda digna para mulheres em vulnerabilidade que saíram do sistema prisional,
migrantes e refugiadas. 

http://eucuido.org.br/


O comitê de voluntariado da Algar Telecom de Ribeirão Preto se uniu para
arrecadar alimentos e fazer marmitas para pessoas em situação de rua.
Com a ajuda de parceiros, os voluntários estão fazendo a diferença na vida de
mais de 300 pessoas na cidade.



Secretaria Executiva

http://www.cieds.org.br/

