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Contando com a contribuição contínua dos 
colaboradores da ABB e Hitachi ABB Power 
Grids, a AFABB iniciou 2020 com doações de 
roupas, móveis e alimentos que começaram 
a ser entregues diretamente às comunidades 
que necessitavam, como a do bairro Cabuçú, 
ou a instituições como a Creche Nossa Se-
nhora das Dores, ambos em Guarulhos.

Em março, a pandemia de Covid-19 atingiu 
o mundo com intensidade, trazendo dificul-
dades especialmente a quem mais carecia 
de recursos para enfrentá-la, como o colégio 
de mesmo nome da creche beneficiada no 
entorno da ABB / Hitachi ABB Power Grids 
unidade de Guarulhos - ao qual foram doa-
das, além de roupas, máscaras para proteger 
professores e alunos.

Dali em diante, a AFABB passou a atuar com 
foco nas solicitações pontuais que chegavam 
de seus contribuidores, muitas ainda motiva-
das pelo impacto do coronavírus sobre mora-
dores de rua, famílias necessitadas e grupos 
que faziam o possível para ajudar. Durante 
todo o ano, os donativos seguiram chegando.

Próximo a agosto, dois casos envolvendo 
incêndios levaram os participantes da asso-
ciação a agir rápido: o da favela São Rafael, 
quando moradores que buscavam se afastar 
do fogo receberam abrigo na creche cons-
truída no bairro com recursos levantados 
pela Associação de Funcionários ABB; e o 
de uma comunidade indígena no bairro Ca-
buçú, do qual se recorda Wilson Pinheiro, 
um dos responsáveis pela destinação de re-
cursos da AFABB.
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“Além de tudo, havia uma ordem da prefeitura para que os indígenas fossem reti-
rados dali, e eles estavam precisando de praticamente tudo. Me emociono até hoje 
de lembrar a calmaria que promovemos nessa comunidade quando entregamos, 
nas mãos das pessoas, as doações de roupas que angariamos”.

Outra história que comoveu e mobilizou, ao 
longo de todo o ano de 2020, os contribui-
dores, foi a de Osner Petion, colaborador 
haitiano que, atuando no Brasil, precisava 
manter sua família no Haiti, sem conseguir 

trazê-la para cuidar dela de perto. Em de-
zembro, veio o final feliz: com a arrecadação 
feita pela AFABB, foi possível comprar pas-
sagens para que Petion se reunisse com sua 
família no Brasil.

“Para que tenhamos sempre a agilidade necessária para agir quando alguém mais 
precisa, é importante que não apenas mais colaboradores possam contribuir, mas 
que aqueles que já contribuem revejam o quanto estão destinando à associação. 
Dessa forma, poderemos continuar ajudando também em 2021, quando muitas 
pessoas ainda sofrem os devastadores efeitos da pandemia e da carência extrema 
em diversas áreas de suas vidas”, finaliza Wilson.

Quer revisar o valor de suas doações? Basta abrir um chamado no AskHR.

Escrito por Bruna Prando.
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