CITI FOUNDATION FORNECERÁ US$ 15 MILHÕES PARA APOIAR OS ESFORÇOS DE
SOCORRO RELACIONADOS AO COVID-19 GLOBALMENTE

São Paulo, 20 de março de 2020 - A Citi Foundation irá fornecer US$ 15 milhões para apoiar
atividades de socorro relacionadas ao COVID-19 globalmente. Os recursos serão alocados da
seguinte maneira:
•
•
•

US$ 5 milhões irão para o Fundo de Resposta de Solidariedade ao COVID-19;
US$ 5 milhões serão direcionados ao No Kid Hungry que apoia programas emergenciais de
distribuição de alimentos nos Estados Unidos;
US$ 5 milhões serão direcionados para esforços internacionais adicionais, específicos de
cada país, em locais que sofreram impactos severos. Nas próximas semanas, a Citi
Foundation também trabalhará para identificar oportunidades adicionais para apoiar os
esforços de recuperação a longo prazo.

O CEO do Citi, Michael Corbat, disse: “Esses fundos são apenas o primeiro passo para ajudar aqueles
que são afetados imediatamente por essa crise, incluindo profissionais de saúde na linha de frente e
os bancos de alimentos nos Estados Unidos que estão alimentando nossos jovens. Essa situação sem
precedentes exige que continuemos respondendo de forma atenta e decisiva, usando a amplitude
de nossos esforços filantrópicos e de nossas principais atividades comerciais.”
O Citi também está trabalhando diligentemente para ajudar clientes institucionais a navegar em
mercados voláteis e gerenciar suas necessidades de negócios. O Citi alavancou sua forte posição de
capital e liquidez, bem como as medidas que o Fed sugeriu que os bancos utilizassem, para apoiar os
mercados financeiros e o fluxo de crédito para as empresas. As equipes de subscrição do Citi estão
executando transações no mercado de capitais, as equipes de consultoria estão fornecendo
financiamento e o Citi está criando novos serviços de recebíveis para os clientes, a fim de melhorar a
transparência da cadeia de suprimentos.
Citi Brasil
No Brasil, o Citi considera de extrema importância a saúde e segurança dos funcionários e suas
famílias, bem como dos clientes e das comunidades em que atua. “Continuamos tomando medidas
proativas para preservar o bem-estar dos nossos funcionários, ao mesmo tempo em que mantemos
nossa capacidade de atender nossos clientes. Temos planos de contingência locais e regionais em
vigor e planos de continuidade de negócios bem estabelecidos para a empresa. Estamos
monitorando a situação de perto, ajustando nossas operações de acordo, fornecendo atualizações
regulares a nossos colegas e nos comunicando com os governos locais", disse o CCO do Citi Brasil,
Marcelo Marangon.
O Citi Brasil está implementando operações de continuidade de negócios que variam de acordo com
o local e a função dos seus funcionários. O plano de contingenciamento inclui trabalho remoto e
locais seguros para o exercício das atividades profissionais. “Continuaremos monitorando a situação
e ajustando nossas operações conforme necessário, a fim de proporcionar o ambiente de trabalho
mais seguro possível para nossos colegas”, disse Marangon.

Sobre o Citi
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 $ 4 trilhões diariamente, com
capacidade de realizar transferências e pagamentos em mais de 25 moedas. Nenhum outro banco oferece aos
clientes a possibilidade de centralizarem 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.
Citi Foundation
A Citi Foundation trabalha para promover o progresso econômico e melhorar a vida de pessoas de
comunidades de baixa renda ao redor do mundo. Nós investimos em esforços que aumentam a inclusão
financeira, catalisam oportunidades de trabalho para os jovens e repensam abordagens para a construção de
cidades economicamente vibrantes. A abordagem “More than Philanthropy” da Citi Foundation utiliza a
enorme expertise do Citi e de seus colaboradores para cumprir com a nossa missão e impulsionar liderança de
pensamento e inovação.
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