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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.



UnitedHealth Group Brasil doou R$ 38 milhões para apoiar grupos vulneráveis no país em meio à
emergência global de COVID-19, divididos nas seguintes categorias:

Suporte ao sistema público de saúde 
Testes de diagnóstico 
Suporte Social

 
 



  A C&A Brasil lançou o projeto C&A em Casa
oferecendo em seu instagram aulas e bate papos
produzido por pequenos influenciadores que poderão
divulgar seu trabalho de forma remunerada. Doou
10.000 camisetas brancas para profissionais da
saúde da cidade de São Paulo e está mobilizando seus
parceiros para produção e entrega de 100.000
máscaras não cirúrgicas.



Reforçou parcerias com as comunidades através de doações e auxílio;
Junto com a Associação Mulheres de Paraisópolis através do bistrô Mãos de Maria, forneceu 3
mil refeições a comunidades da zona sul de São Paulo;
O Instituto IPE recebeu aporte financeiro para completar a renda das famílias do projeto
“Costurando o Futuro”. A redes da Maré e a OCA - Escola de Cultura, também receberam esse
aporte e arrecadaram doações para compra de itens de necessidade básica.

No enfrentamento à COVID-19, o Instituto C&A atuou em diversas frentes para auxiliar
aqueles que mais precisam de ajuda neste momento. Algumas de suas ações foram:
 



O Bradesco, Itaú e Santander em parceria o Instituto Rede Mulher Empreendedora e
o Instituto BEI, estão apoiando o projeto “Heróis Usam Máscaras”, que irá
produzir milhares de máscaras de proteção para serem distribuídas para
idosos, pessoas imunodeprimidas e em situações de vulnerabilidade social.
Esse projeto, além de ajudar na diminuição da propagação do coronavírus, também
gera fonte de renda para milhares de costureiras, criando assim uma rede de
colaboração para a população brasileira.



Sob a coordenação da CNI, o SENAI já investiu R$67,4 milhões em ações
voltadas ao combate ao coronavírus, destinados a conserto de centenas de
respiradores mecânicos e produção e doação de insumos essenciais ao
sistema de saúde. Confira demais detalhes desta ação clicando aqui.

“O SENAI possui hoje a maior rede de apoio à inovação e ao aumento de
produtividade na indústria, que está sendo colocada à disposição de toda
sociedade brasileira neste momento em que o Brasil e o mundo enfrentam
um grave problema. Cumprindo com a missão que possui desde 1942, o
SENAI reafirma seu compromisso  de ajudar o país em seus momentos mais
decisivos”

- Robson Braga de Andrade, presidente da CNI.

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-investe-r-67-milhoes-em-acoes-para-o-combate-a-covid-19/


Na segunda semana de maio, o Instituto Unibanco
distribuiu 12 mil kits de equipamentos de proteção
individual (EPIs), compostos por máscara, luva e
touca, para 10 organizações parceiras do Rio de
Janeiro. Estão articulando para que os kits, além de
máscaras de pano, cheguem a todos os parceiros,
incluindo os do Ceará e de Minas Gerais.
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