
Covid-19: ‘Juntos pelo DF’ arrecada R$ 253 mil para respiradores

A campanha ‘Juntos pelo DF’ arrecadou, em três dias via internet, R$ 253 mil para a compra de 
cinco respiradores. O objetivo é auxiliar a Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal no 
combate ao novo coronavírus (Covid-19). A ideia surgiu de uma iniciativa da sociedade civil orga-
nizada e do setor produtivo do Distrito Federal que criou o grupo ‘Juntos pelo DF’, representados 
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Co-
dese-DF).

O valor superou a meta dos organizadores. A expectativa era arrecadar inicialmente R$ 225 mil, 
que corresponde ao preço dos cinco respiradores seminovos da marca Dixtal DX 3010 fornecido 
pela empresa Metromed Eletromedicina Ltda, situada na cidade de Uberlândia-MG.

De acordo com o Codese-DF, R$ 20 mil também serão doados para a Finatec fornecer insumos 
ao Laboratório Aberto de Brasília (LAB UnB) para produção de faces shields (máscaras proteto-
ras faciais), que serão doados aos hospitais públicos da cidade.

O coordenador da campanha, Ruyter Thuin, destacou o envolvimento imediato de empresas, as-
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sociações, entidades e pessoas que contribuíram em tempo recorde.

“Todos atenderam prontamente nossa solicitação. Quero agradecer as pessoas e empresas en-
volvidas, em especial empresas do ramo da construção civil que contribuíram maciçamente para 
atingir a meta, inclusive duas doaram o valor total de um respirador cada. Existe um senso de 
urgência para estas medidas, e por isso esta mobilização envolvendo toda a comunidade em prol 
da população do Distrito Federal e entorno e todos podem participar”, disse.

Segundo Paulo Muniz, presidente do Codese-DF, a campanha continua para compra de mate-
riais e equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde dos hospitais. “Vamos dar 
apoio ao governo do Distrito Federal no que precisar. Estamos analisando a possibilidade de com-
prar testes rápidos para Covid-19, já temos inclusive cotado a importação para aplicar nas empre-
sas do setor produtivo. É uma ideia fantástica e estamos marcando um novo tempo”, avalia.

Para Thuin, iniciativas coordenadas ainda no início dos efeitos da pandemia no Distrito Federal re-
presentam um fator altamente agregador no auxílio ao combate do vírus, para reunir e distribuir 
os materiais e equipamentos necessários a toda estrutura de saúde do DF. “O mais importante 
é conseguir as doações antes da curva de contaminação atingir o pico, assim o atendimento à 
população infectada será muito mais consistente e efetivo”, considera o coordenador.

Paulo Muniz destaca que esse combate é em prol de toda a sociedade e a participação de cada 
um é essencial. “É hora de ficar em casa e contribuir com o que puder. Lembre-se, o enfrenta-
mento à Covid-19 é uma ‘guerra’ de todos e a vitória, certamente, será nossa”!
 

Doações para a campanha
A campanha ‘Juntos pelo DF’ recebe doações de recursos financeiros pela internet no site www.
juntospelodf.com.br ou transferência bancária. Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sus-
tentável e Estratégico do DF – Codese-DF – CNPJ: 27.824.558/0001-48. Banco de Brasília BRB (070) 
– Agência: 0106 – Conta Corrente: 060.922-0

Também podem ser doações de materiais em qualquer quantidade de:

• Máscara cirúrgica tripla proteção.
• Máscaras: N99, N100, PFF2, PFF3, avental Hospitalar, luva de procedimento- látex ou nitrílica – 

P, M e G, óculos de proteção, avental cirúrgico estéril, luva cirúrgica estéril e coletor descartável.

Todas essas doações poderão ser entregues na sede do Sinduscon-DF: SIA Trecho 2/3 Lote 1.125 2º 
andar – Brasília/DF – CEP 71200-020. De segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

A iniciativa integra o Mapeamento de Boas Práticas em Responsabilidade Social no setor da 
construção durante a pandemia do coronavírus e é parte integrante do ‘Projeto Responsabilida-
de Social e a Valorização do Trabalhador’, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), em correalização com Serviço Social a Indústria (Sesi Nacional).

(Com informações do Codese-DF)

Matéria publicada no CBIC Hoje+ do dia 06/04/2020.
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