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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 ira
trazer suas iniciativas e demonstrar que juntos e em
rede podemos vencer tal mal.



Em meio à pandemia do coronavírus, a Gerdau acredita que o acesso à informação é essencial. Por isso, a
Empresa criou uma nova página em seu site com informações sobre o Covid-19, com dicas de prevenção e
ações externas de apoio ao combate ao vírus. 
Clique aqui para visitar o site e conferir iniciativas como esta:

 
 "Diante do crescente aumento na demanda da rede pública de saúde no

atendimento aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 no Brasil, a
Prefeitura de São Paulo e a Ambev uniram esforços com a Gerdau e o
Hospital Israelita Albert Einstein para construir um novo Centro de
Tratamento para a COVID-19, com 100 leitos que atenderão o público
exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS)."

https://www2.gerdau.com.br/informacoes-sobre-o-covid-19


O Grupo Sotreq está realizando uma ação de mobilização social para o combate ao COVID-19, entre
outras, através do isso.
 Unidos, colaboradores e empresa, na formação de uma corrente do bem, estruturou-se um fundo
emergencial, que está contribuindo com algumas ações:

Apoio  financeiro  a  um projeto da PUC-Rio  que, com  outras
Universidades e SENAI, possui o objetivo de desenhar protótipos
de itens essenciais ao combate a doença, tais como peças de
reposição para Unidades Ventilatórias e EPIs para os profissionais
da saúde

 Auxilio a instituições sociais e/ou hospitais, em diversas
localidades de atuação da empresa, através da doação de
material de limpeza, higiene e também alimentos. O comitê de
voluntariado está atuando em parceria, identificando estas
instituições que serão beneficiadas.Para cada doação do
colaborador, a empresa dobra o valor!

 



A CEMIG irá doar 5 milhões para a compra de respiradores e
outros equipamentos para hospitais de MG. Além desse valor, a
empresa está com uma campanha onde cada cliente que se
cadastrar no site, garante a doação de mais R$5. 
Clique aqui e cadastre-se.

http://cemig.com.br/


Acreditando que juntos podemos fazer mais, o Instituto Algar criou uma plataforma de boas ações, onde todos
que usarem a hashtag #açõesquetransformam no Instagram entrará para a lista gerada pelo próprio site,
somatizando o número de pessoas que estão buscando fazer a diferença e ajudar aqueles que precisam em
meio a Pandemia. 
Clique aqui para saber mais sobre a campanha e como participar.

http://acoesquetransformam.com.br/


O Instituto Unibanco doou 10 mil cestas básicas para serem distribuídas junto
com a CUFA em seu projeto “Mães da Favela”.



O Itaú Unibanco doou 1 bilhão para o combate à COVID-19, que será administrado pela
Aliança Todos pela Saúde, uma equipe de especialistas que definirão as ações a serem
financiadas por esse fundo. Clique aqui e saiba mais sobre a iniciativa.

“O porquê da nossa iniciativa se prende à compreensão nossa de que o Brasil
atravessa uma crise muito grave, nós temos um problema humanitário em
mãos. O Itaú Unibanco nasceu e cresceu e continuará crescendo no Brasil. O
Brasil é a nossa casa. Eu acho que é o momento de cuidarmos da nossa casa.”
 - Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco, em entrevista para o Jornal Nacional

“Todos os participantes estão sendo voluntários, porque em nenhum
momento do meu convite a todos eles faltou entusiasmo, compromisso com a
saúde da população brasileira e houve qualquer questionamento quanto a
uma possível complementação de recursos dirigida a eles para realizar esse
trabalho, em nenhum momento houve qualquer questionamento quanto a
isso. São pessoas altamente comprometidas com a sociedade brasileira e veem
aqui uma oportunidade de contribuir frente a situação que nós vamos ou
estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar”, 
-  Paulo Chapchap, diretor do Sírio-Libanês, um dos membros da aliança Todos Pela Saúde em
entrevista para o Jornal Nacional

https://www.itau.com.br/todos-pela-saude/?fbclid=IwAR1ChU1SnxBiODWqSDC09nXl4NpodMtGxvsPShMUddynWnRag2cWIVRTQuA
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