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APRESENTAÇÃO
Era março de 2020 quando a Covid-19 chegou no
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Brasil e o primeiro caso era confirmado em Manaus.
As entidades do setor industrial amazonense sempre
vigilantes às mudanças, se

anteciparam às consequências que as
possíveis paralisações do
comércio e outros serviços
não-essenciais provocadas pela
pandemia trariam para os menos
assistidos e criaram a Ação Social
Integrada do Polo Industrial de Manaus.

FIEAM, CIEAM, ELETROS e ABRACICLO, através de seus
presidentes, somaram forças e engajaram associados para
combater a FOME. O projeto foi em busca de doações e fez a
ponte entre quem poderia doar e as instituições
beneficentes em atividade.
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Ações realizadas em 2020:
+ de 75 Empresas e Parceiros
+ de 162 Instituições
+ de 200 Toneladas entre Alimentos, EPI’s
e Medicamentos
+ de 35.000 Famílias alcançadas
+ de 311.000 pessoas beneficiadas

arraste para
o lado

Ações realizadas em 2021 (até março):
81.715 kg de Alimentos
52.261 kg doados (29.504 kg em estoque)
35 Instituições atendidas
05 Municípios
72 mil m² Oxigênio
R$ 61.715,00 itens de EPIs
2.700 lanches e sucos doados nas filas dos hospitais
2.412 unidades de água mineral
7.008 unidades de álcool em gel + 17.280 sabonetes
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DEPOIMENTOS
A Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus, para
ter sucesso, depende de três itens indispensáveis, o
planejamento, a logística e as mãos dos voluntários
responsáveis pela organização e a entrega destas doações
nos mais diversos pontos da cidade de Manaus, Região
Metropolitana e também outros estados.
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Quando chegamos nos hospitais alimentamos fisicamente as
pessoas, mas principalmente levamos Acolhimento, Escuta,
Esperança e Amor ao próximo. Pois, encontramos pessoas aflitas e
angustiadas. Sinto-me feliz e útil em participar deste projeto, as
ações solidárias são de total importância e encontram-se fazendo a
diferença na vida das pessoas.

ÉRIKA ALBUQUERQUE
voluntária
psicóloga e supervisora de talentos humanos - IMPRAM
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As ações que vem sendo realizadas são de extrema importância,
pois contribui para o melhor da sociedade, das instituições e
principalmente das pessoas. É uma experiência transformadora,
pois não levamos apenas alimento e sim apoio e acolhimento.
Parabéns pela iniciativa.

AGNES ZANY
voluntária
psicóloga e assistente de talentos humanos - IMPRAM
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Ser voluntário na Ação Social Integrada é viver uma experiência
nova todos os dias. É ter e levar a esperança de que dias melhores
estão por vir. É ser abraçado através de um olhar, é poder tirar um
sorriso com apenas uma frase: estamos aqui! O Objetivo da ação
social integrada é combater a indiferença, a discriminação e a
exclusão social, e fortalecer a solidariedade e a cidadania.

ADRIANO SILVESTRE
voluntário
analista administrativo - IMPRAM
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As doações da Ação Social do Polo Industrial de Manaus foram
de fundamental importância nesse momento tão difícil, foram
através dela que conseguimos suprir de imediato as
necessidades alimentares das crianças que ficaram órfãs pela
Covid-19.

GLAUCE GALUCIO
coordenadora do Projeto Eu Amo o Meu Próximo
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Nós atendemos mais de 150 famílias carentes, nosso trabalho é
Voluntário e existe há mais de 15 Anos. Há 2 anos fundamos o
Abrigo (Lar da Mariazinha), foi um trabalho de urgência para
abrigar pessoas que não tem família, idosos e pessoas especiais
que necessitam de cuidados médicos, alimentação e moradia, o
lugar aonde estamos é alugado, nossas despesas são mantidas
através de doações de bons amigos como vocês

PAULO GUERREIRO DE BRITO
presidente do Centro Social Frei Miller e diretor do Lar da Mariazinha
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Nesse período, a indústria demonstra o valor da solidariedade
para redução dos impactos causados pela pandemia nos
aspectos sociais e econômicos do Amazonas. Prioriza doações
de itens que salvam vidas, como equipamentos hospitalares e
cestas básicas para aplacar a fome, e a manutenção dos
empregos e investimentos.

ANTONIO SILVA
presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas
(FIEAM)
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Nós começamos no ano passado lidando com o imponderável,
algo que não se conhecia e ainda pouco se conhece hoje. A
população ela não tem um amparo de qual caminho seguir e
isso traz a todos uma insegurança grande e pensando nisso logo
no ano passado nós da Indústria começamos a trabalhar para
preservar a nossa atividade, mas muito mais focados nas
pessoas e nos seus familiares.

WILSON PÉRICO
presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM)
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A ELETROS e suas Associadas desde sempre estão engajadas na
missão de contribuir para a minimização dos problemas sanitários e
sociais decorrentes da pandemia. Seguiremos atuando em conjunto
com as entidades que compõem a Ação Social Integrada que, ao
longo de um ano de atividade, vem trazendo alento para dezenas
de milhares de famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Há, ainda, muito a ser feito.

JORGE DO NASCIMENTO JÚNIOR
presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (ELETROS)
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A pandemia reforçou a importância da solidariedade e a
responsabilidade social. A união das indústrias, suas lideranças
e seus profissionais para auxiliar a sociedade e os órgãos de
saúde em Manaus foram fundamentais para superarmos as
dificuldades e a prova de que juntos nos tornamos mais fortes.

MARCOS FERMANÍAN
presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo)
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No Amazonas, diz o IBGE, já temos 2,7 milhões de pessoas entrando
no segmento sinistro da vulnerabilidade social. Estão passando fome.
A desnutrição leva as crianças ao retardo e a fome no seio da família
e deixa os adultos à beira da loucura. Quem puder ajudar, vamos
ajudar! Tudo isso vai passar, com certeza, chegaremos a um tempo de
paz e harmonia. A fome acaba apenas quando as pessoas comem ao
menos três refeições por dia. Por isso, é óbvio, ela não pode esperar.

RÉGIA MOREIRA LEITE
coordenadora da Ação Social Integrada do Polo Industrial de Manaus
diretora da Impressora Amazonense - IMPRAM
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