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SOLIDARIEDADE

BB abre contas de doações para ajudar 
comunidades afetadas por enchentes
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A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber 
inaugurou a exposição sobre diplomação de Presidentes 
da República no Salão Nobre da Corte. Participaram da 

cerimônia o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, 
ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Superior 
Eleitoral, o ex- presidente do TSE, Francisco Rezek, procuradores, 
desembargadores, juízes, advogados e militares.  

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO 
‘’DIPLOMAÇÃO NA REPÚBLICA 

BRASILEIRA’’ REALIZADA NO TSE

Ministro Dias To� oli, ex-presidente da República Fernando Collor de Mello e a ministra Rosa Weber 

Ministros Ricardo Lewandowsky e 
Alexandre de Moraes  

Ministro Francisco Rezek, ex-presidente da República
Fernando Collor de Mello e o ministro Roberto Barroso 

Ministro Carlos Mário Velloso Filho 
e o advogado Pedro Gordilho

Tenente Coronel Alessandro Piconcelli e o 
advogado Joberto Mattos Sant’Ana
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Com atendimento junto aos mo-
radores dos estados do Distrito 

Federal, de Goiás, de Tocantins e 
até da Bahia, o Hospital Veterinário 
Público (Hvep) se tornou referência 
na consulta de animais domésticos 
no Centro-Oeste. Administrado 
pelo Brasília Ambiental, o hospital 
está localizado no Parque Lago do 
Cortado, em Taguatinga, e já rece-

beu, desde sua criação, mais de 23 
mil cães e gatos.

SERVIÇO:
Hospital Veterinário Público (Hvep)
Horário de funcionamento: segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Endereço: Parque Lago do Cortado, em 
Taguatinga Norte. O acesso pode ser feito 
pela QNF 14, ao lado do SESI.

As avenidas principais de Águas Lindas (GO) estão 
recebendo o plantio de palmeiras para arborizar a 

cidade. Este serviço está sendo realizado pela Prefeitu-
ra de Águas Lindas, por meio da Secretaria Municipal 
de Obras. Esta ação faz parte do projeto urbanístico da 
cidade, que auxilia na paisagem local. As palmeiras es-
tão sendo plantadas entre os postes nos canteiros das 
avenidas. O tamanho e a espécie da planta foram pen-
sados estrategicamente para não interferir na segurança 
e trafegabilidade das vias, no que se refere a encobrir a 
iluminação pública ou a tocar na fiação elétrica.

O Fórum Econômico Mundial, que reuniu três mil líderes globais, 
na cidade de Davos, na Suíça, no final de janeiro, elegeu o 

capitalismo consciente como tema central deste ano. No Brasil, o 
Instituto Capitalismo Consciente Brasil, criado em outubro de 2013, 
conta com 100 corporações associadas. O objetivo da organização 
é estimular as empresas a adotarem práticas de sustentabilidade 
e bem-estar social para todas as partes envolvidas em um negó-
cio - colaboradores, consumidores, fornecedores e comunidade - 
e não somente gerar lucro para os acionistas. Para disseminar os 
fundamentos do capitalismo consciente, o instituto realiza eventos, 
workshops e dinâmicas - com jogos empresariais e de desenvolvi-
mento pessoal - in company e, em algumas oportunidades, ativida-
des abertas ao público em geral. Para aprofundar os conhecimentos 
sobre o assunto, o órção entrega aos associados conteúdos online - 
notícias, artigos, sinopses de publicações e vídeos de apresentações, 
palestras e workshops - elaborado com curadoria de jornalistas vo-
luntários, além de publicar livros de renomados autores nacionais 
e internacionais sobre o tema. À frente da organização está Hugo 
Bethlem, presidente da entidade, que também estabelece parcerias 
com instituições de ensino superior para que o capitalismo conscien-
te seja uma disciplina acadêmica e contribua na formação de uma 
nova geração de gestores e empreendedores

O Banco do Brasil apro-
vou plano de ação 

emergencial para colabo-
rar com as populações dos 
estados do Espírito San-
to e Minas Gerais, diante 
da situação de calamida-
de que se instalou nessas 
regiões após as últimas 
enchentes. Entre as medi-
das, foram abertas contas 
para receber doações vo-
luntárias: agência 1607-
1, contas 70.000-2 (FBB 
Enchentes ES) e 80.000-7 
(FBB Enchentes MG), CNPJ 
01.641.000/0001-33. O 
recurso será utilizado para 
necessidades urgentes das 
comunidades atingidas. 

O plano consiste em 
prestar apoio a funcioná-
rios e clientes dos locais 

afetados, viabilizando al-
ternativas negociais, além 
de mapear, endereçar e 
acompanhar os pontos de 
atendimentos do BB afe-
tados para restabelecê-los 

plenamente à popula-
ção o mais brevemen-
te possível. 

O Banco fez, ain-
da, diagnóstico so-
bre seus pontos nos 
municípios atingidos 
para detectar se fun-
cionários foram afe-
tados e se agências 
estariam inoperantes 
à população ao lon-
go dos próximos dias. 
Posteriormente, foram 
iniciadas ações de in-
fraestrutura, com lim-
peza das agências e 
reparos em possíveis 
pontos danificados. 

No ES, por exem-
plo, foram detectados 
13 pontos de atendi-
mento afetados pelas 
chuvas, sendo 12 em 

funcionamento e sem risco 
de alagamento, e 1 que es-
teve inoperante e em área 
onde as chuvas continuam. 
Já em MG, foram 24 os pon-
tos impactados, sendo 3 sem 
funcionamento, 5 alagados, 
mas com previsão de recupe-
ração já nesta segunda-feira, 
e mais 16 em funcionamen-
to, mas em pontos com chu-
vas constantes ainda. 

Junto a clientes, o BB diag-
nosticou as dimensões do im-
pacto com análise de mudan-
ça nas condições negociais, 
quando for o caso. Adicional-
mente, ações sociais também 
serão realizadas com o apoio 
da Fundação BB e do volunta-
riado do Banco do Brasil.

SERVIÇO:
Para doar:
Banco do Brasil (001)
Agência: 1607-1
70.000-2 (FBB Enchentes ES)
80.000-7 (FBB Enchentes MG)
CNPJ 01.641.000/0001-33

DE GRAÇA REVITALIZAÇÃOFUTURO

Referência em atendimento de animais Mais árvores em Águas 
Lindas de Goiás

Capitalismo Consciente é 
tema do Fórum Econômico 
Mundial deste ano


