GE e Ação da Cidadania formam parceria para ajudar famílias de Petrópolis
a se recuperarem dos impactos causados pela tempestade que devastou a cidade
Apoio financeiro de aproximadamente R$ 1,2 milhão será voltado para as ações emergenciais de socorro e reconstrução
São Paulo, 23 de fevereiro de 2022 – A GE Foundation anuncia hoje a doação de aproximadamente R$ 1,2 milhão para
apoiar as ações emergenciais de socorro e reconstrução do município de Petrópolis (RJ), que foi duramente impactado
por uma tempestade que causou inundações devastadoras e deslizamentos de terra, no último dia 15 de fevereiro. Para
isso, ela firmou uma parceria com a Ação da Cidadania, uma organização local sem fins lucrativos, que permitirá a
destinação de 40 toneladas de kits de higiene e alimentação emergencial para aproximadamente 2.500 moradores, além
de abastecer 500 famílias com geladeiras e fogões durante o processo de reconstrução. Além da doação da organização,
os funcionários da GE também poderão apoiar os esforços de ajuda por meio do “Programa de Matching”, onde a empresa
doará o mesmo valor doado por cada funcionário.
"A GE Foundation tem orgulho de trabalhar com a Ação da Cidadania para ajudar as famílias da região a se recuperarem
das enchentes devastadoras", disse Linda Boff, Presidente da GE Foundation e Vice-Presidente da GE.
"Nesse momento doloroso da cidade de Petrópolis, temos presenciado uma enorme solidariedade de pessoas e
empresas para ajuda às famílias impactadas. A doação da GE Foundation vem em momento especial, pois vai ajudar no
processo de reconstrução das vidas destas famílias de forma muito significativa. Nosso agradecimento profundo à
generosa doação em nome de todas as famílias que serão beneficiadas.” Kiko Afonso, Diretor Executivo da Ação da
Cidadania.
GE Aviation e funcionários estão engajados nas ações de apoio
A GE também também está apoiando localmente, fornecendo kits de comida, água e higiene para os moradores da
cidade que foram impactados pelas enchentes. Os funcionários da unidade em Petrópolis também estão se
voluntariando para ajudar nas operações de limpeza, acolhendo colegas que perderam suas casas, auxiliando na
logística e com doações para quem precisa.
"A GE Celma tem uma proximidade histórica de 70 anos com Petrópolis e laços muito fortes na comunidade local.
Estamos devastados pela perda de vidas e destruição causadas pelas inundações e deslizamentos de terra. No entanto,
estamos inspirados pela enorme solidariedade e apoio para os moradores e para a cidade. A doação da GE Foundation
ajudará as famílias a iniciar um longo caminho para a recuperação", disse Viveka Kaitila, Presidente da GE no Brasil.
Outra medida que vai ajudar no apoio as pessoas impactadas é o Programa de Matching da GE. Por meio dele, cada
doação financeira feita pelos funcionários da GE via Ação da Cidadania representará um aporte de igual valor a ser feito
pela GE Foundation. Esse programa foi criado pela GE em 1954 e, em 2020, totalizou US$ 16,8 milhões em doações para
diversas ações de apoio a comunidades carentes no mundo.
Sobre a GE Foundation
A GE Foundation, uma organização de assistência independente financiada pela GE, está comprometida em transformar
nossas comunidades e ter representação de uma força diversa de trabalho, aproveitando a abrangência global da GE.
Em Boston, sede global da GE, trabalhamos para sermos mais diversos e impulsionar a educação em ciência, tecnologia
e engenharia nas escolas públicas. Também estamos inspirando outros a agir conectando pessoas da GE com

comunidades através do nosso Programa de Matching e de emergência a desastres. O prêmio GE STAR fornece apoio
financeiro aos filhos elegíveis dos funcionários da GE por suas conquistas. Saiba mais em www.ge.com/foundation e
siga-nos no Twitter em @GE_Foundation.
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