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



Para criar um laço pela luta contra o coronavírus e uma rede de prosperidade, o Instituto Algar criou um
desafio para ser perpetuada nas redes sociais usando a hashtag #oamortambemcontagia.

 
 

Todos nós temos uma causa muito forte! É o que nos une e nos
fortalece. Se unirmos os nossos esforços e os nossos voluntários,
poderemos alcançar muito mais pessoas. Nesse movimento não
importa quem é o responsável pela iniciativa, mas sim o
movimento de positividade. O que importa é que somos todos
voluntários e que juntos somos mais fortes.

- Marthina Endo 
#Desafio #oamortambemcontagia
 
Em tempos de crise, medo e insegurança é preciso
manter o coração aquecido e o pensamento
positivo. Só assim vamos conseguir passar por esse
momento difícil. Por isso, ao invés focar nas
dificuldades do isolamento social, pense nas
oportunidades que ele pode lhe trazer. Então, poste
sua foto com sua plaquinha e marque outras 5
pessoas para compartilharem inspirações positivas,
completando a frase: Estar em quarentena é uma
oportunidade para... Vamos espalhar amor e
positividade por aí! #souvoluntario #xocorona
#fiqueemcasa
 



Participando de diversas frente para ajudar os cidadãos e combater o coronavírus em São Paulo, a
Sabesp atua nas seguintes iniciativas:

 
 Isenção para 500 mil famílias que moram em

comunidades durante 3 meses, estas não
pagarão suas contas d'água; 
Doação de 1200 caixas d'água para
Paraisópolis;
Mobilização dos voluntários para doação de
cestas básicas para o Fundo Social de
Solidariedade e a Secretaria de Assistência
Social;
Limpeza em hospitais do estado de São
Paulo;
Atuando no apoio financeiro e doação de
copos de água nos hospitais municipais
instalados no Anhembi e Pacaembu.



Além da doação de testes rápidos, irão doar
equipamentos médicos como tomógrafos e
respiradores.

 
 



O Itaú doará um montante de 150 milhões através
do Itaú Social e do Instituto Unibanco para ações
no combate do coronavírus.
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