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Iniciativa minimiza impactos do coronavírus em comunidades
O Fique Bem em Casa é um movimento que trabalha na
captação de recursos que serão 100% destinados a fim de
minimizar os impactos do coronavírus nas comunidades
do Rio de Janeiro e São Paulo.
Como funciona?
O grupo recebe doações financeiras através da plataforma
de financiamento coletivo Benfeitoria: www.benfeitoria.
com/fiquebememcasa
Os organizadores do Fique Bem Em Casa selecionam as
ONGs que serão beneficiadas com o apoio do Instituto
da Criança, que valida a entrada das organizações na
campanha.

Movimento União Rio:
unidos para superar o
coronavírus
União Rio é um movimento voluntário da
sociedade civil do Rio de Janeiro, que reúne
pessoas e organizações não governamentais
sérias e comprometidas com o nosso Estado.
Os voluntários fizeram um levantamento
das principais demandas para reduzir os
impactos da atual pandemia da Covid-19.

As doações adquiridas serão destinadas às ONGs e
projetos selecionados, beneficiando diversas famílias com
cestas básicas e materiais de limpeza.

Hotéis Solidários

Neste momento em que os profissionais de saúde estão na
linha de frente no combate ao coronavírus, colocando em risco
sua própria saúde e, eventualmente, de seus familiares, foi
criada a campanha Hotéis Solidários.
O objetivo dessa iniciativa é oferecer quartos de hotéis para os
profissionais descansarem com conforto e segurança após seus
plantões, protegendo assim suas vidas e, consequentemente,
de suas famílias.

As doações serão destinadas aos profissionais que
estão na linha de frente da luta contra o coronavírus e
para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com isso, um grupo de hotéis do Rio de Janeiro vai oferecer
hospedagem para médicos e equipes de saúde indicados pelo
Conselho Regional de Medicina do Rio – CREMERJ. O recurso
captado tem como objetivo custear as hospedagens que os
hotéis irão oferecer a preço de custo.

Em termos de resultados e ações já realizadas até
o momento, o Movimento União Rio arrecadou,
para a frente da saúde, mais de 13 milhões de reais.
Este valor viabilizará, além de 60 leitos de UTI que
já estão sendo reativados no Hospital Universitário
do Fundão / UFRJ, os dois andares já estão em obra
contratada, 60 monitores de multiparametro, 1
central de monitoramento, 5 respiradores, além da
equipe de saúde pelo período de 60 dias. Estão sendo
estudadas outras ativações de leitos e aquisição
de EPI’s – equipamentos de proteção individual.

A campanha é uma iniciativa do FIS – Fórum Inovação Saúde
– e do Movimento Juntos Somos + Rio. Conta também com o
apoio do CREMERJ, do grupo de hotéis solidários e do Instituto
da Criança – responsável pela gestão financeira, além da
Secretaria Estadual de Saúde do RJ .
A campanha visa cuidar de quem está cuidando de todos nós –
verdadeiros heróis no cumprimento do seu dever.

Faça sua doação: www.benfeitoria.com/uniaorio

Colabore em: www.benfeitoria.com/hoteissolidarios

Ação reúne jogadores de futebol para arrecadar verba
contra o coronavírus
Jogadores de futebol estão mobilizados na tentativa de amenizar os impactos causados pela Covid-19. Juntos,
eles participam do #DesafioCorona.
A ação lançada no domingo, 29 de março, tem como objetivo captar doações que vão ser encaminhadas para o
Instituto da Criança. Para levantar a verba, os atletas estão doando camisas de jogos autografadas que estão
disponíveis em uma plataforma online. Para ganhar uma camisa, basta fazer uma doação para o Instituto da Criança.
O Instituto da Criança ficou responsável pela gestão das doações e prestação das contas, além
da apresentação do resultado do Desafio. O dinheiro levantado vai servir para a compra de
equipamentos fundamentais para o combate ao coronavírus, como respiradores, luvas e máscaras.
Faça sua doação e ganhe uma camisa: www.desafiocorona.com.br

“

“Aceitar um momento difícil é o começo para superá-lo.”
Rose Silva
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