ATUAÇÃO DA ALUBAR NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NO ANO DE 2020*
ITEM

ENTIDADE BENEFICIADA PÚBLICO ATENDIDO CIDADE/ESTADO

1

Abrigo Pão de Santo Antônio

Idosos

Belém - Pará

2

Fundação Pestalozzi de Belém

Profissionais de saúde e
pacientes

Belém - Pará

O QUE FOI DOADO?

CENÁRIO/POR QUE FOI DOADO?

Entidade tem como fonte de arrecadação doações
realizadas por meio de eventos realizados no local
Alimentos e material de higiene
de abrigo de idosos. Com a pandemia estes
eventos foram suspensos.
Kits de segurança (máscaras e
álcool gel)

Entidade uniu esforço com a área empresarial
para ajudar no combate a pandemia do COVID 19
e direcionou seus esforços para comunidades e
pessoas carentes, além dos profissionais de saúde.
Governo do Estado do Pará solicitou apoio das
empresas para ajudar no acolhimento de
moradores de rua de Belém e região
metropolitana para que eles pudessem ter um
espaço seguro e condições de se protegerem da
pandemia do COVID 19.
Prefeitura da cidade solicitou, via ofício, apoio da
empresa para ajudar as famílias mais carentes da
cidade e que não tinham condições de trabalhar
devido as restrições impostas pela pandemia da
COVID 19.

3

Governo do Estado do Pará

Moradores de rua

Belém - Pará

Cestas básica

4

Prefeitura de Abaetetuba

Comunidade local

Abaetetuba - Pará

Cestas básica

Prefeitura solicitou, via ofício, apoio da empresa
para equipar hospital de campanha na cidade e
para disponibilizar equipamentos de segurança
individual para as equipes de saúde.

5

Prefeitura de Barcarena

Comunidade local

Barcarena - Pará

Equipamentos para hospital de
campanha local e equipamentos
de proteção individual para as
equipes de enfermagem e
médica.

6

Universidade Federal do Pará Polo Abaetetuba

Comunidade local

Abaetetuba - Pará

Bobinas de filamento para
impressão 3D

Universidade solicitou, via ofício, apoio da
empresa para adquirir insumo para fabricação de
máscaras de proteção facial na tenologia 3D para
uso das equipes médicas da localidade.

7

SIMEB - Sindicato dos
metalúrgicos de Barcarena

Comunidade local

Barcarena - Pará

Cestas básica

Sindicato solicitou, via oficio, apoio da empresa
para aquisição de cestas básicas, com o objetio de
auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade
em virtude da pandemia do COVID-19.

*Todas as doações realizadas, seguiram os critérios de controle definidos pelo Programa de Integridade da Alubar e foram devidamente monitoradas pelo nosso departamento de Compliance.

