
 

 

 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO CITI BRASIL DOA CESTAS BÁSICAS A COMUNIDADES 
CARENTES  

 
Doações de mais de 10 mil cestas básicas serão feitas à ONG Gerando Falcões que irá distribuir para 

30 mil famílias na grande São Paulo 
 
São Paulo, 16 de abril de 2020 –  Antes mesmo de a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar 
pandemia, em um momento de desafios sem precedentes para o Brasil e para o mundo, o Citi unificou 
as ações globais pela saúde e segurança de seus funcionários, de seus familiares, de seus clientes e 
das comunidades em que atua. 
  
Além de todas as frentes de atuação institucional do Citi na luta contra a COVID-19, a associação de 
funcionários do Banco também se uniu e em apenas duas semanas arrecadou fundos para compra e 
distribuição de mais de 10 mil cestas básicas para comunidades carentes da grande São Paulo, cidade-
sede do Citi Brasil há 105 anos. Para cada real doado por um funcionário do banco, o Citi doou o 
mesmo valor como contrapartida.  
  
As cestas serão distribuídas em parceria com a ONG Gerando Falcões, que atua nas áreas de esportes 
e cultura para crianças e adolescentes, e qualificação profissional para jovens e adultos. A campanha 
Corona no Paredão, da Gerando Falcões, vai atender 208 favelas e 33 mil famílias em todo o país. 
Cada família irá receber um cartão alimentação com o valor de R$ 100 para realizar compras no 
comércio local, por três meses. 
 
  
 
Citi Brasil 
O Citi é o banco mais globalizado do mundo, com mais de 200 anos de atuação, sendo 105 deles no Brasil.   
Presente em 98 países, sendo 23 deles na América Latina, o Citi é o maior banco americano em ativos presente 
no Brasil. Oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços financeiros em todos os mercados que 
operamos: Trade Finance, Cash Management local e internacional, Custódia, Derivativos, Câmbio, 
Project Finance, Fusões e Aquisições, Operações Estruturadas e Mercado de Capitais (ECM & DCM).  
Atendemos clientes em mais de 160 países, movimentando em média US$ 4 trilhões diariamente, com 
capacidade de realizar transferências e pagamentos em mais de 25 moedas. Nenhum outro banco oferece aos 
clientes a possibilidade de centralizar suas tesourarias em mais de 100 países.  
No Brasil, o Citi oferece uma gama completa de serviços financeiros focados no atendimento a clientes 
corporativos, institucionais e de grandes fortunas.  Atendemos governos, investidores, grandes e médias 
empresas e famílias de alta renda que utilizam do nosso conhecimento especializado, local e global, para 
alcançar os mais altos indicadores de crescimento e progresso econômico.  

 
Mais informações 
Citi Brasil   
Graziella Lee – Graziella.lee@citi.com – 11 4009-7232  
 
JeffreyGroup  
Chrystiane Silva – csilva@jeffreygroup.com  – 11 99898-1183 
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