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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
as iniciativas das associadas: Instituto Algar,
Instituto C&A, Instituto Unibanco e Gerdau,
demonstrando que juntos e em rede podemos
vencer tal mal.



O Instituto C&A e o  Instituto Unibanco, associados do CBVE, mais o Instituto Neoenergia e
Shell Brasil, apostaram no aumento do impacto positivo com o projeto do CIEDS: Pessoas e
Negócios Saudáveis. Essa iniciativa alcançou o total de 100 mil refeições distribuídas
gratuitamente para a população de nove territórios do estado do Rio de Janeiro.

Clique aqui e saiba mais sobre essa iniciativa.

https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/projeto-pessoas-e-negocios-chega-a-100-mil-refeicoes-distribuidas-no-brasil


O projeto Marmitas do Bem do Comitê da Algar Telecom de Ribeirão Preto/SP já
beneficiou mais de 1000 pessoas em situação de rua. Foram distribuídas marmitas,
canjas, galinhadas e caldos. Tudo preparado com muito amor e carinho pelos
voluntários do Programa de Voluntariado Algar de Ribeirão Preto/SP além de
toda comunidade, panificadora, sacolão, casa de carnes e amigos que se envolveram
também no projeto. Só no mês de agosto/20, mais de 150 pessoas receberam as
refeições.



A Gerdau, associada do CBVE, disponibilizou 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.
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