FUNDOS FILANTRÓPICOS
NO COMBATE À COVID-19
Diante do contexto emergencial, a missão da SITAWI de mobilizar capital para
impacto socioambiental positivo ﬁca ainda mais relevante. Por meio de Fundos
Filantrópicos, utilizamos nossa expertise em gestão ﬁnanceira para viabilizar e
alavancar iniciativas socioambientais. Fazemos a gestão ﬁnanceira do capital
ﬁlantrópico, provendo mais ﬂexibilidade e transparência nas doações a
programas sociais e ambientais e mais eﬁciência para as organizações apoiadas.
Conheça os resultados dos Fundos Filantrópicos do nosso portfólio no
combate à COVID-19 até junho de 2020.
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O Fundo Salvando Vidas leva suprimentos necessários para o
enfrentamento da COVID-19 a cerca de mil hospitais ﬁlantrópicos em todo
o Brasil. O Fundo conta com recursos de pessoas físicas e jurídicas através
da lógica de ‘matchfunding’, com a meta de R$100 milhões.
O Fundo Emergencial para a Saúde - Coronavírus Brasil contribui para
entidades que estão na linha de frente do combate à pandemia, como a
Fiocruz e o Hospital das Clínicas de São Paulo. As doações serão revertidas
em testes rápidos, máscaras descartáveis, respiradores, cama de hospital,
entre outros itens de primeira necessidade.
O Fundo Noroeste Com Vida visa a conscientização e a aquisição dos
itens necessários para apoiar a população do Noroeste Paulista durante a
COVID-19, fortalecendo o Sistema Público de Saúde que atende
regularmente mais de 1 milhão de pessoas.
O Fundo #ExisteAmor, criado pelos artistas Milton Nascimento e Criolo,
tem como foco apoiar os mais de 40 milhões de brasileiros em situação de
vulnerabilidade social durante a pandemia da COVID-19 através de
organizações como É de Lei, SP Invisível e Arsenal da Esperança.
O Fundo Doe Saúde oferece atendimentos médicos por telemedicina,
testes para agentes da saúde e uma plataforma de troca de melhores
práticas compartilhadas com o corpo clínico de hospitais parceiros. O
Fundo começa operando a partir dos hospitais públicos sob gestão da
OpyHealth em Belo Horizonte (MG) e em Manaus (AM).

Para nós, do IDIS, ter a SITAWI como gestora do
‘Fundo Emergencial para a Saúde – Coronavírus Brasil’
representa ter segurança. O compromisso e a
seriedade da SITAWI trazem conﬁança de que os
recursos dos doadores do Fundo estão bem geridos.
Trata-se de uma experiência de sucesso!
Paula Fabiani | Diretora-Presidente do IDIS

As doações de cestas básicas
para as comunidades estão
sendo decisivas no controle
de combate à COVID-19.
Graças a esse apoio,
estamos conseguindo fazer
com que famílias ﬁquem em
casa, com a barriga cheia e
prezando pela sua saúde.
Hamilton Silva | Beneﬁciário
do Fundo Exemplo Arrasta

O Fundo Exemplo Arrasta é fruto da ação de um grupo de amigos que se
desaﬁou a agir na luta contra a COVID-19. O objetivo do Fundo é doar
recursos para líderes comunitários e projetos que fazem a diferença frente à
pandemia, apoiando famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.
O Fundo PerifaConnection atua na distribuição de cestas básicas, kits de
hortifrúti orgânicos, kits de limpeza e água para as famílias que fazem
parte dos grupos mais atingidos economicamente pela pandemia, na
região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
O Fundo Movimento #TodoCuidadoConta apoia 50 hospitais de
referência sem ﬁns lucrativos e que atendem ao SUS em todo o país, com
foco nas pequenas e médias cidades fora dos grandes centros.
O Fundo União Amazônia Viva atua no combate à crise do coronavírus
na região, com foco no Alto Rio Negro e no Baixo Amazonas. A iniciativa
apoia ações de saúde (compra de EPIs e equipamentos hospitalares) e de
apoio às comunidades (segurança alimentar e itens de higiene).
O Fundo Seguimos Juntos The Coca-Cola Foundation apoia a população
brasileira em vulnerabilidade social com atendimento de necessidades
básicas como alimentação, limpeza, higiene e EPIs.

