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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 Camargo Corrêa em parceria com a Camargo Corrêa
Infra criou o grupo Voluntário para apoio comunitário para o
enfrentamento da a pandemia Covid-19 que atua em diversas
frentes:  saúde e higiene, materiais, apoio jurídico, apoio
orçamentário, cessão de máquinas e equipamentos e apoio aos
voluntários, com objetivo de atender as comunidades vulneráveis no
enfrentamento de problemas originados pela Pandemia localizadas
na área de influência das obras da Camargo Corrêa Infra.



A CNI, junto com o SENAI, vai financiar projetos
de inovação capazes de combater o
coronavírus. No dia 18 de abril de 2020 o edital
foi lançado e será selecionado iniciativas que
possam auxiliar nesse combate. Serão
destinados R$10 milhões para as propostas
selecionadas.
 
O programa de Voluntariado Corporativo da CNI
já doou 110 cestas e 215 itens de limpeza
para ONG's parceiras. 
 



Bradesco, Itaú Unibanco e Santander aderiram ao fundo emergencial voltado para o
financiamento da folha de pagamento de pequenas e médias empresas.
Com o objetivo de garantir a sobrevivência de pequenos e médios negócios. 
 
“Por meio da oferta de linhas para o pagamento dos salários dos funcionários dos
nossos clientes, iremos contribuir de modo decisivo para manter empregos e
renda a milhares de trabalhadores.” Presidente do Bradesco, Octavio de Lazari.



A Cemig flexibilizou o pagamento de contas de luz para baixa renda, hospitais e
microempresas de MG, em parceria com o governo de Minas Gerais, essa iniciativa é
uma tentativa de aliviar os efeitos negativos sobre a economia e a renda da população
local em meio a pandemia de coranavírus.
 
A empresa associou seu Programa de Eficiência Energética com a Cruz Vermelha e Vale  
para levar  cestas básicas, material de higiene e limpeza e informações para 5
mil famílias de baixa renda no interior de Minas Gerais.



A Bradesco seguros em parceria com a Rede D'Or São Luiz,
Lojas Americanas, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis e Banco Safra, inaugurou no dia 25 de abril o
hospital de campanha no bairro do Leblon, no rio de janeiro,
para atender pacientes do SUS. Com 200 leitos divididos em
100 de UTI e 100 de enfermaria, além de diversos
equipamentos e aparelhos hospitalares disponíveis para o
atendimento da população no enfrentamento da pandemia.

O Bradesco preparou soluções para que os
seus clientes continuem em casa, em seu
portal, foi criada uma página destinada ao
coronavírus e nele, o cliente pode optar por
prorrogar seus empréstimos em até 60 dias
para o pagamento das parcelas, receber o
auxílio emergencial em sua conta no banco
e demais atendimentos e facilitadores
totalmente online e com transparência.



Em tempos de pandemia, a segurança alimentar da população em
vulnerabilidade social está em risco. Por este motivo, o projeto “Pessoas e
Negócios Saudáveis”, uma iniciativa do CIEDS com a parceria do Instituto
Unibanco, em comunidades periféricas do Rio de Janeiro - RJ e de Pacajus -
CE, serão beneficiadas com 600 refeições por dia, distribuídas
durante seis meses.
 
Até o dia 24/04 o Instituto Unibanco já beneficiou mais de 52 mil famílias
em suas diversas ações de ajuda humanitária em parceria com organizações
da sociedade civil.



 O Programa de Voluntariado Corporativo da Sabesp doou 25 toneladas de
alimentos e 12 toneladas de kit de higienes para mais de 58
instituições que ajudam as comunidades de São Paulo, números esses
graças a mais de 60 ações de arrecadações com cerca de 400 voluntários da
entidade.
 
Além das doações citadas, também foi doado caixas d'água e instalado
pontos de água comunitário e higienizador de mãos, as famílias de baixa
renda tiveram isenção das contas de água por 90 dias e higienização de
espaços públicos, Unidades de saúde, UPAs e Hospitais estão sendo feitas, e
os voluntários começarão a confeccionar máscaras para instituições sociais.
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