
Durante o mês de janeiro, os meios de comunicação
trouxeram, quase que diariamente, notícias sobre os
problemas causados pelas chuvas na região serrana do Rio
de Janeiro. Diante do caos instalado em diversas cidades,
onde milhares de pessoas ficaram sem abrigo, empresas
decidiram lançar campanhas para arrecadar não apenas
dinheiro, mas alimentos, roupas, brinquedos e material de
limpeza. O Itaú Unibanco foi uma das companhias a prestar
solidariedade, arrecadando, por meio de uma conta aberta
em prol do Fundo Estadual de Assistência Social do Estado
do Rio de Janeiro, mais de R$ 1,9 milhão. Além disso, o banco
disponibilizou suas agências em todo o Estado como postos
de coletas, conseguindo arrecadar, até o dia 31 de janeiro,
mais de dez toneladas de alimentos, artigos de confecção,
calçados e limpeza, incluindo ainda 3,8 mil litros de água.
As doações ainda podem ser feitas em favor do Fundo,
Agência: 5673;Conta: 00594-7; CNPJ: 02932524/0001-46.
A Vostu, que tem 20 milhões de usuános participando
ativamente de seus jogos no Orkut, movimentou o mais famoso
deles - o Mini Fazenda - para realizar ações de solidariedade.

Em parceria com a Care Brasil, a empresa desenvolveu
o programa "Céu Azul no Rio", que até o fechamento desta
edição havia arrecadado R$ 60 mil. A mecânica é a seguinte: a 
cada 35 minigranas o usuário desbloqueia a semente algodão-
doce azul, podendo, dessa forma, plantá-la diversas vezes por
um período de sete dias. A ação será finalizada quando atingir
a meta de R$ 100 mil, valor que será revertido à ONG para
ações e doações na região devastada.
Outra empresa solidária é a Dotz, especializada em
programas de fidelização. A companhia realizou uma
campanha com os clientes e arrecadou mais de R$ 29 mil,
que foram depositados na conta do Fundo Estadual de
Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro,
A quarta edição do Futebol dos Atores, realizada na Arena
Praia & Cia, na Praia do Gonzaga, em Santos (SP), que
reuniu globais como Aílton Graça, Duan Socci, Emilio
Orciollo Neto e Raoni Carneiro, foi responsável pela
arrecadação de 600 quilos de alimentos, recolhidos pelo
Fundo Social de Solidariedade de Santos e enviados à 
região serrana do Rio de Janeiro.
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