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Nossa atuação contra o COVID-19

Nós da temos a consciência do nosso papel neste  BR Distribuidora 
momento de grandes dificuldades. Por isso, estamos a postos, com 
diversas iniciativas, em prol do Brasil e da sociedade, com a consciência, 
responsabilidade e solidariedade que o momento exige.

Movimento "NÃO DEMITA"
 

No início de abril, a BR Distribuidora assinou o manifesto ‘Não Demita’ e passou a compor
o grupo de empresas que se compromete em manter o emprego de seus colaboradores,
nesse momento de crise da COVID-19. O movimento é conduzido por empresas líderes, 

- Trazer maior tranquilidade aos seus colaboradores nesse período de incertezas;

- Influenciar parceiros, fornecedores e clientes, cumprindo a missão de contagiar toda
  a sociedade com esse propósito.

A iniciativa, em complemento à preocupação permanente com a saúde e segurança dos seus
times, tem os seguintes objetivos:

  Até o momento, 3.304 empresas já aderiram ao movimento #nãodemita, e confiamos
  que esse número não vai parar de crescer.

que convidam outras empresas a participar.
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Doação para FAB

Parceria com Petrobras

Doamos combustível para vôos que irão distribuir insumos hospitalares e equipamentos de
combate à pandemia por todo o Brasil.

Estamos realizando a distribuição de  3 milhões de litros de combustível doados pela Petrobras

para unidades e órgãos de saúde de estados e municípios. Nossa presença em todo país é 

fundamental para abastecer ambulâncias e hospitais de campanha que atuam no atendimento
 aos pacientes com coronaviŕ us no Brasil.
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Cuidado total com nossas equipes

Colocamos em home office todos os nossos trabalhadores que têm possibilidade de realizar suas 
atividades remotamente. Em prol da segurança dos nossos empregados que estão dedicados a 
atividades que necessariamente precisam ser realizadas presencialmente, reduzimos o efetivo 
para minimizar a circulação de pessoas em nossas unidades operacionais, evitamos aglomerações 
em áreas comuns, como refeitórios e vestiários, além de orientar para que seja observada a 
distância de um metro entre as pessoas. 

Oferecemos soluções de transporte para evitar o uso de transporte público por nossos 
colaboradores que permanecem nas atividades operacionais e implementamos ainda medição da 
temperatura dos empregados e visitantes (principalmente de nossos motoristas) na entrada das 
unidades. 

Também reforçamos as medidas de higiene e limpeza em nossas instalações, com limpeza 
frequente de maçanetas, corrimãos e outras superfícies de contato comum. Além disso, damos 
orientações preventivas, disponibilizamos álcool em gel em pontos de acesso e em locais de 
contato como totens de autoatendimento, equipamentos de controle de ponto etc. 
Adicionalmente, distribuímos máscaras e elaboramos um plano de contingência para cada 
unidade operacional com alternativas para mitigar os riscos de impacto operacional. 

Nos aeroportos em que atuamos, além de iniciativas como as que acabamos de citar, realizamos a 
higienização das cabines das Unidades Abastecedoras de Aeronaves na mudança de cada turno e 
em veículos compartilhados e orientamos protocolo para abastecimento de aeronaves garantindo 
os cuidados necessários nesta operação.  

Fazemos uma estreita comunicação com nossos empregados nos nossos diálogos diários de SMS 
para reforçar a missão de garantir a continuidade das operações e os cuidados na prevenção e 
realizamos acompanhamento para garantir que as pessoas estejam engajadas e em condições 
físicas e psicológicas para atuação. Oferecemos, por exemplo, suporte psicológico on-line e 
gratuito para os colaboradores da BR, bem como apoio por meio de assistentes sociais da 
companhia em caso de necessidade. 

Utilizamos a nossa cadeia de abastecimento para ajudar na segurança de motoristas de 
caminhões-tanque, operadores de abastecimento, frentistas e toda a equipe dos postos.  
Distribuímos álcool gel e máscaras para bases e terminais da BR, onde são dadas aos motoristas de 
caminhões-tanque, para uso por eles e entrega aos frentistas e equipes do posto ao qual se destina 
o combustível. Esta ação junto às equipes dos postos teve início em São Paulo e será ampliada em 
breve. 

Consultas on-line também estão disponíveis para as equipes de postos, funcionários da companhia 
e motoristas que realizam a entrega de combustíveis. O objetivo é permitir que, em caso de 
apresentação de sintomas ligados à COVID-19 ou outra questão de saúde, seja possível contar com 
orientação especializada sem a necessidade de comparecer a uma unidade de saúde. Fazemos 
tudo isso pensando no bem-estar de todas as pessoas que estão a postos pela BR e pelo Brasil.

Consulta on-line 

Distribuição de máscara
 para colaboradores
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Combustível para transporte de

álcool em gel

Em uma parceria com a Única e a ABTLP (Associação Brasileira das Transportadoras de 
Líquidos Perigosos), as associadas do Sindicom, entre elas a BR, doaram todo o diesel 
utilizado para o transporte de álcool 70% das usinas para as unidades de saúde. São mais

de 600 mil litros de álcool 70%.

Apoio aos nossos revendedores
e franqueados

Isentamos e adiamos cobranças, antecipamos recebíveis com taxa zero e reduzimos 
substancialmente o prazo para pagamento de vendas realizadas em abril em cartões 
de crédito via Getnet. Decidimos não aplicar reajustes que estavam previstos e 
estendemos o prazo para que fossem atingidos os volumes contratados, entre 

diversas outras ações comerciais.

Também oferecemos, gratuitamente, assistência psicológica, por meio da parceria com 
a plataforma Psicologia Viva. 
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Diante da escassez de álcool em gel no mercado, estamos doando etanol para universidades 
brasileiras. O produto será convertido em álcool 70% e utilizado na higienização de macas, 
corrimãos, elevadores, entre outros ambientes hospitalares.

Doação de etanol para universidades
para produção de álcool 70%

O Jornal Nacional destacou as iniciativas da BR. Clique aqui para assistir.

A BR também está conquistando parceiros, como a Basf, MSD (Merck) e Phytoativo, para 
transformar o etanol em álcool gel, envasar o novo produto e transportá-lo para os locais que 
estão necessitando do produto, formando uma cadeia de auxílio no combate ao Covid-19.
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Na mídia

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (8 mil litros)
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (12 mil litros)
IFRJ - Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica do Rio de Janeiro
(1 mil litros)
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (2 mil litros)
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2 mil litros)
UFPR – Universidade Federal do Paraná (2 mil litros)
UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa (10 mil litros)
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - (3 mil litros)
UFF – Universidade Federal Fluminense (1 mil litros)
Cefet Valença (2 mil litros)
Cefet Petrópolis (1 mil litros)
Cefet Angra dos Reis (2 mil litros)
Unicamp (3 mil litros)
Universidade de Vassouras (1 mil litros)
UEZO – Fundação Centro Universitário Estadual da 
Zona Oeste (1 mil litros)
UEA – Universidade do Estado do Amazonas (2,5 mil litros)

Ao todo foram
58,5 mil litros

de ETANOL

46.000
50.000

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (2 mil litros)
UFA - Universidade Federal do Amazonas. 2 mil litros.
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora (1 mil litros).

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/20/solidariedade-sa-doacoes-de-alimentos-vale-combustivel-alcool-70percent-mascaras-e-respiradores.ghtml
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A distribuição das cestas básicas se dá por meio de crédito em cartões de vale-alimentação
Sodexo, com crédito de R$ 120 por mês para cada família cadastrada. Orientamos as famílias
a tomarem as precauções contra a Covid-19 na saída para a realização das compras.  

Apoio à comunidade que vive na região
de nossa sede

 O recomendado é ir apenas uma pessoa da família

 Evitar aglomerações e respeitar a distância de 
 1 metro de segurança entre pessoas

 Ao tossir ou espirrar, usar o cotovelo como anteparo

 Evitar tocar em diversas embalagens

 Evitar levar as mãos ao rosto

 Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool
 em gel (70%) assim que deixar o local

Na mídia

Matéria do RJ TV destacou a iniciativa. Clique aqui para assistir.

No Rio de Janeiro, nos unimos ao Circo 
Crescer e Viver em uma parceria de apoio à 
comunidade do entorno da nossa sede, o 
Edif íc io Lubrax. São 1.600 famíl ias 
(mais de oito mil pessoas) beneficiadas com 
kits de higiene pessoal e cinco mil cestas 
básicas por três meses (abril a junho). Ainda 
beneficiamos 15 instituições de apoio social, 
entre unidades de saúde, escolas públicas, 
serviços assistenciais e organizações sociais   
e  comunitárias dos bairros da Cidade Nova e 
do Estácio.

https://globoplay.globo.com/v/8476038/programa/
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Na mídia

Clique aqui e ouça  a matéria da Rádio Band News sobre a iniciativa.

Doações para Fiocruz e Cruz Vermelha

A BR abastece também a frota de veículos de duas instituições que estão na linha de frente
do combate à pandemia do COVID-19: a Fiocruz – centro de referência sobre a doença na
América Latina - e da Cruz Vermelha Brasileira. Ambas receberam cartões pré-pagos para
que possam abastecer seus veículos em nossa rede de postos gratuitamente.

Abastecemos em nossos postos os veículos dos seguintes projetos, com o intuito de 
ajudá-los a permanecer cumprindo sua missão:

Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida: realiza distribuição de cestas 
básicas para todo o Brasil.

Projeto Cozinha do Bem -  Distribui refeições para pessoas em situação de rua e comunidades
na cidade do Rio de Janeiro.

Na rua somos um - Distribui refeições e itens de higiene para pessoas em situação de rua
e comunidades na cidade de São paulo.

Organização de Reintegração e Estímulo à Socialização (ORES): distribui alimentos, doação
de roupas e o chamado banho de cidadania, com corte de cabelo, banho e escovação de

dentes para a população de rua no Rio de Janeiro.

Projeto Voar: Prepara e serve café da manhã às pessoas em situação de rua e difunde
atividades de desenvolvimento humano no Rio de Janeiro

Apoio a projetos que prestam suporte
a pessoas em situação de rua ou
vulnerabilidade social 

http://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/acao-leva-solidariedade-e-comida-a-moradores
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Suporte aos caminhoneiros

Como forma de agradecer a todos os profissionais da estrada que fazem o Brasil continuar a 
rodar durante essa pandemia, transportando esperança de Norte a Sul, os Postos Petrobras 
da Rede Siga Bem realizaram diversas ações para proteger a saúde e garantir a segurança dos 
heróis das nossas estradas.

- Bônus de 10% de Diesel: Economia ao abastecer com o Cartão do Caminhoneiro Petrobras. 
No período de 08/04 a 13/05, os caminhoneiros ganham 10% de bônus em litros de óleo 
diesel, que serão utilizados nos próximos abastecimentos pagos com o Cartão do 
Caminhoneiro.

- Atendimento médico virtual: os cadastrados no Cartão do Caminhoneiro podem realizar 
uma consulta com um especialista em saúde por meio do celular ou do computador, em 
qualquer parada durante seu percurso. Nela, o caminhoneiro pode tirar suas dúvidas sobre 
sintomas da COVID-19 ou qualquer outra questão de saúde, evitando contato com outros 
pacientes e minimizando riscos de contaminação.

- Distribuição de refeições e álcool gel: além de todas as comodidades oferecidas nos postos 
da Rede Siga Bem, estamos distribuindo 60 mil quentinhas e mais de 77 mil frascos de álcool 
gel para auxiliar os caminhoneiros e caminhoneiras em suas jornadas.

Na mídia

Assista à matéria da Rede Record sobre nossas iniciativas. Clique aqui.

https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/videos/caminhoneiros-poderao-fazer-consultas-medicas-on-line-22042020

