
 

 

Cáritas Brasileira doa cestas básicas para famílias  
em vulnerabilidade social  

 
Com investimento da Fundação Banco do Brasil a Cáritas Brasileira vai atender 
famílias em 37 cidades do país. As doações começaram em Santa Maria (RS) 

e nesta quinta-feira (21) acontecem no Distrito Federal 
 

A Cáritas Brasileira recebeu investimento da Fundação Banco do Brasil (FBB) para 
realizar doações de cestas básicas e materiais de higiene para famílias em situação 
de vulnerabilidade social em todo Brasil. A ação integra a campanha Proteja e salve 
vidas, uma iniciativa da FBB para mitigar os impactos da pandemia na vida de quem 
mais precisa. 
 
As entregas começaram em Santa Maria (RS) no início de maio, já aconteceram 

também em Januária (MG), Crateús (CE), Iguatu (CE) e Limoeiro do Norte (CE). Nesta 

quinta-feira (21) acontece em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, em 

data ainda a ser agendada, também serão realizadas no Recanto das Emas (DF). 

 
Na ocasião da entrega em Santa Maria (RS), a coordenadora do Projeto 
Esperança/Cooesperança, irmã Lourdes Dill destacou: "Esta é uma vitória da parceria, 
da solidariedade na ajuda e doação, resultando na alegria das famílias em receber os 
frutos desta campanha. Temos a responsabilidade em deixar um planeta melhor do 
que encontramos", afirmou irmã Lourdes. 
   
As cestas básicas contêm gêneros alimentícios como arroz, feijão, açúcar, farinha, 
macarrão, leite, ovos, óleo e sardinha, além de produtos de higiene pessoal e limpeza 
como sabonete, água sanitária e sabão. 
 
No Distrito Federal (DF) as doações serão realizadas de 21 a 25 de maio de 2020. A 
ação vai beneficiar famílias com até cinco pessoas, sendo 400 famílias na região 
administrativa de Ceilândia e 600 na região administrativa Recanto das Emas. No total 
5.000 pessoas vão ser beneficiadas com esta ação no DF. 
 
“A parceira com a Fundação Banco do Brasil fortalece a Ação Emergencial no Brasil: 
„É Tempo de Cuidar‟. As famílias mais atingidas pela pandemia são aquelas também 
mais vulneráveis, famílias que dependem, muitas vezes, da informalidade, da ajuda e 
da contribuição de todos nós. Hoje, em todo Brasil, 37 entidades membro da Cáritas 
Brasileira foram apoiadas e estão desenvolvendo uma ação emergencial para as 
famílias que necessitam de nossa ajuda, são cerca de 40.000 famílias beneficiadas 
com alimentos e produtos de higiene. É muito importante que a sociedade como um 
todo, assim como a Fundação Banco do Brasil está fazendo, pratique essa ação 
solidária e traga um pouco de conforto aqueles que mais necessitam nesse momento. 
É tempo de cuidar, é tempo de olhar para nossos irmãos e irmãs que mais precisam e 
que são afetados diretamente pela pandemia de Covid-19”, afirma o diretor-executivo 
da Cáritas Brasileira, Carlos Humberto Campos. 



 
A iniciativa tem o apoio da BB Seguros e do banco BV, empresas do conglomerado 
Banco do Brasil, além da cooperativa de crédito COOPERFORTE, que destinaram 
recursos à Fundação Banco do Brasil para ações de assistência social, prevenção e 
combate a pandemia de Covid-19. 
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