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Desde 2020, o Amazonas tem sido um 
dos estados que mais tem sofrido com 
os danos causados pelo Covid-19, 

onde milhares de vidas foram perdidas. Ain-
da no final de 2020, a capital amazonense 
sofreu com o início de uma segunda onda 
que tem afetado centenas de famílias. No 
último dia 14, o sistema de saúde em Ma-
naus entrou em colapso, cenas de sofrimen-
to e desespero foram expostas para todo o 
País.  Além dos problemas de superlotação, 
insuficiência de materiais e profissionais, en-
tre outros, os hospitais sofrem com a falta de 
insumo básico para sobrevivência humana: 
o oxigênio. As cenas que se viram geraram 
uma comoção nacional e que atravessou 
fronteiras. Além de artistas, esportistas e 
pessoas anônimas, a capital recebeu oxigê-
nio de outras unidades da federação e ain-
da do país vizinho, a Venezuela.

Mas a falta de oxigênio é apenas mais 
um dos problemas que aflige a população, 
visto que o desemprego e o isolamento so-

cial só tem aumentado o número de famílias 
em vulnerabilidade social, uma situação que 
afeta todo o estado trazendo um número 
maior de pessoas à capital e que dependem 
de ajuda humanitária. No dia 20 de janeiro, 
o Amazonas bateu o recorde diário de no-
vos casos, chegando ao total de mais de cin-
co mil pessoas infectadas numa única data. 
E, é neste cenário de crise e angústia que a 
AGECEF/AM, juntamente com seus associa-
dos, iniciou um movimento integrado a fim 
de amenizar o sofrimento dos amazonenses 
e seus familiares.

A FENAG, juntamente com as AGECEFs de 
todo Brasil se uniram em prol desta causa. 
O valor arrecadado está sendo revertido na 
compra de equipamentos e alimentos para 
as famílias necessitadas, em especial, de 
seus associados.  Essas ações têm conta-
giado outras pessoas com o vírus do bem, 
ações individuais e parcerias com entida-
des têm crescido a cada dia, demonstrando 
empatia a dor do próximo. 

INICIATIVAS DA AGECEF/AM, DURANTE A PANDEMIA, AMPLIAM
REDE DE SOLIDARIEDADE E FOMENTA CAMPANHA NACIONAL

Num cenário de caos, uma “onda do bem” atua para amenizar o sofrimento
de pacientes, familiares e profissionais da saúde.
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A falta de Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs tem sido uma 

constante na vida dos profissionais 
que atuam nos hospitais e unidades 

básicas de saúde. Em parceria 
com entidades, a AGECEF/AM tem 
arrecadado e distribuído máscaras, 
aventais e luvas e diversos outros 

intens a esses profissionais. 

EPIs: SEGURANÇA BÁSICA
pra quem está na linha de frente



Também foram adquiridas 300 
(trezentas) cestas básicas para 

distribuição  às famílias necessitadas.  
Parte dessas  cestas foram destinadas 
às pessoas previamente cadastradas  

pelo   GAV – Grupo de Apoio 
Voluntário, em parceria com o Circo 

Marcos Frota, ação conjunta em 
defesa da vida! 

Cestas Básicas: 
alimento para quem está em 

vulnerabilidade



A AGECEF/AM doou ainda 
cadeiras de rodas, fraldas geriátricas 
e outros itens. A solidariedade 
é contagiante, e tem gerado 
engajamento de muitas pessoas. 
Nossos associados têm atuado em 
outras frentes, como na distribuição 
de café para familiares que ficam nos 
hospitais no aguardo de informação 
dos pacientes, outros, auxiliam 
na retirada/recebimento de itens, 
como fraldas geriátricas e ainda há 
aqueles que acompanham cada 
entrega, além de fornecedores que 
disponibilizam seus veículos para que 
o produto/item possa chegar a quem 
mais precisa. 

Para o presidente
Wolfgang Schuster, essas 

ações demonstram a 
força da união e da 

empatia: 

“A solidariedade é fundamental em tempos 
tão angustiantes, cada um de nós tem acom-
panhado e sofrido perdas igualmente, mas 
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Segundo Schuster, essa foi uma ação 
que começou sem maiores pretensões, 
apenas no intuito de auxiliar, mas que 
tomou uma imensa proporção e resultará 
no lançamento, nos próximos dias, de 
uma campanha em âmbito nacional: 
“SOS AMAZONAS – Gestor CAIXA ConVida”, com 
o apoio da FENAG e demais AGECEFs. 
Com o slogan “entre nesta onda do bem”, 
a campanha pretende engajar mais 
associados e voluntários e dar maior 
visibilidade as ações e doações realizadas, 
recebidas e entregues, fortalecendo a 
luta em favor da vida daqueles que tanto 
necessitam neste momento. 



Confira os produtos/insumos
QUE FORAM ADQUIRIDOS, ARRECADADOS 

E DOADOS:

50 Oxímetros;

20 kits de Manômetro, 
fluxômetro, válvula, 
umidificar e máscara 
para serem acoplados em 
cilindros de oxigênio;

300 Cestas básicas;

50 Colchões “caixa de ovo”;

Fraldas geriátricas;

EPIs (máscara, luvas, 
aventais, etc);

Duas cadeiras de rodas.



ALÉM DAS FAMÍLIAS QUE RECEBERAM ALGUM TIPO

DE DOAÇÃO, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE

também foram beneficiados:
SAMU;

Pronto Socorro 28 de Agosto;

Hospital Dr. Fajardo;

Hospital Universitário Getúlio Vargas; 

Hospital e Pronto Socorro João Lúcio;

Hospital Regional de Manacapuru;

Hospital Adriano Jorge;

Pronto Socorro Platão Araújo;

SPA Alvorada;

SPA São Raimundo;

SPA Zona Sul;

SPA Redenção;

SPA e Policlínica Danilo Corrêa.



A AGECEF /AM 

estabeleceu parcerias:

Ajuda Insana;

Caridade Amazônica;

Circo Marcos Frota;

GAV – Grupo Apoio Voluntário;

Grupo Figueiredo (fornecedor de EPIs);

Dra. Raquel Braga - @draraquelbraga;

@teamkidskarinadias;

ONG Moradia e Cidadania.



Gratidão!!!
Acampanha Acampanha A “SOS AMAZONAS – Gestor CAIXA 

ConVida”AConVida”A  só é possível  porque, além da ConVida” só é possível  porque, além da ConVida”
participação de outros parceiros,  conta Aparticipação de outros parceiros,  conta A

com o apoio e a participação fundamental das 
Associações  de Gestores da Caixa Econômica 
Federal de todo o Brasil e da FENAG. 
Contamos ainda com a doação dos associados 
das AGECEFs em todo território nacional.

É importante ressaltar, que foi essa 
solidariedade entre as entidades no envio 
de  recursos financeiros que propiciou a 
AGECEF/AM poder realizar as primeiras 
ações. Portanto, a FENAG  agradece  a todas FENAG  agradece  a todas FENAG  agradece
as AGECEFs e aos colegas gestores que 
sensibilizados pelo cenário da população 
do Amazonas, já fizeram sua doação.



Num momento de grande dificuldade 
em decorrência do Covid-19 e 
em meio a tanta dor e perdas, 

solidariedade e empatia fazem toda 
diferença!

Por isso, convidamos você a também 
fazer parte “dessa onda do bem”. Faça sua 
doação e contribua para amenizar o 
sofrimento da população do Amazonas:
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Caixa Econômica Federal
Ag 3205
Operação 003 
Conta 66-0
Associação Gestores Caixa AM e RR
CNPJ 08.981.915/0001-37

A participação de todos os associados, 
bem como de todas as AGECEFs do 
País, é de suma importância para que a 
campanha consiga alcançar seu objetivo. 

PARTICIPE! 
A sua doação pode amenizar o 

sofrimento de quem mais precisa 
neste momento de pandemia.



Acompanhe as ações da campanha
NAS MÍDIAS DA FENAG

www.fenag.org.br

 @fenag.org.br

 @fenagcaixa

 @fenag

FENAG CAIXA


