
Covid-19: Corpal faz campanha de impacto social em Dourados (MS)

Sem vínculo com a prefeitura de Dourados, em Mato Grosso do Sul, e apoiada pelo Ministério 
Público, a campanha “Quarentena Solidária” foi idealizada pelo Instituto Fuziy (organização que 
busca inclusão social e digital da população douradense em vulnerabilidade). A ação busca doa-
ções em prol da população dos bairros mais carentes de Dourados. Para fazer sua parte durante 
a pandemia de Covid-19, a Corpal Incorporadora & Construtora apoia o projeto com a doação de 
300 cestas básicas e procura estimular seus parceiros para agregar mais doadores à campanha.

A campanha está diretamente ligada às consequências dos últimos acontecimentos. Devido à 
pandemia, muitas pessoas enfrentam uma situação financeira de calamidade. Atualmente, boa 
parte da população de classe baixa trabalha com diárias e tem sofrido arduamente com os dire-
cionamentos de quarentena no município.

Entrega de mantimentos em comunidades carentes de Dourados.

A Instituição recebe doações online de cestas básicas e kits de higiene. Visando os itens como re-
cursos essenciais, acontece o convite direcionado a empresas parceiras, colaboradores e amigos, 
para acessarem um link que direciona o internauta às opções de doações, valores e formas de 
pagamento.

Boas Práticas em Responsabilidade Social

https://app.doare.org/br/doacao/229668/quarentena-solidaria-dourados-ms/quarentena-solidaria


Boas Práticas em Responsabilidade Social

Com o intuito de evitar aglomerações e cumprir as ordens do Ministério Público, a entrega é rea-
lizada em diferentes frentes. Uma delas ocorre pelo CRAS (Centro de Referência e Assistência So-
cial) e a outra por uma equipe de colaboradores voluntários da Corpal. Com um mapeamento das 
famílias que mais precisam em Dourados, os donativos captados têm feito diferença nos bairros.

Com o apelo social, os organizadores atingiram resultados expressivos:

• Meta inicial de 80 mil reais batida, reajustada para 100 mil;
• Entrega de 1.128 cestas básicas mais kits de higiene em vários bairros carentes da cidade (além 

de R$ 80 mil em donativos);

Os vídeos produzidos pela Corpal geraram grande comoção da população e tem trazido comen-
tários positivos sobre a campanha. Fernanda Vieira, moradora da cidade, destacou a importância 
da solidariedade neste momento. “Percebemos por meio do vídeo uma dura realidade, e a inicia-
tiva da empresa merece ser parabenizada pois leva alimento e dignidade a quem precisa”.

Sobre o Instituto Fuziy

Criado pelo Grupo Corpal, O Instituto Fuziy é uma organização que busca inclusão social e digital 
da população em vulnerabilidade no município de Dourados – MS. Atuante desde o ano de 2011, 
o Instituto desenvolve projetos e oficinas com as comunidades da região do grande Parque das 
Nações e da Reserva Indígena.

Essa matéria faz parte do Mapeamento de Boas Práticas em Responsabilidade Social no setor da 
construção durante a pandemia do coronavírus e é parte integrante do Projeto Responsabilidade 
Social e a Valorização do Trabalhador, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), em correalização com Serviço Social a Indústria (Sesi Nacional).

Assista aos vídeos da campanha:

https://www.youtube.com/watch?v=unbujz8YVNE

https://www.youtube.com/watch?v=SY-uK6_TxC4

https://www.youtube.com/watch?v=GJsK58WoRkY

Matéria publicada no CBIC Hoje+ do dia 22/05/2020.
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