CITI FOUNDATION DOA R$ 1 MILHÃO PARA HOSPITAL SANTA MARCELINA
Recursos serão usados para apoiar Central de Orientação da Covid-19
São Paulo, 21 de julho 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 estava atento à saúde e segurança de seus funcionários, de seus familiares, de
seus clientes e das comunidades em que atua.
A Citi Foundation, associação global de investimentos sociais do banco, irá doar R$ 1 milhão
para o Hospital Santa Marcelina para apoiar a Central de Orientação da Covid-19. Os
recursos fazem parte do total de US$ 65 milhões que serão distribuídos pelo Citi
globalmente para ajuda às comunidades nos 98 países onde o banco atua.
A Central de Orientação da Covid-19, que está dedicada ao suporte à população impactada
pelo novo coronavírus, tem 96 médicos, 30 técnicos de enfermagem, 6 enfermeiros e 30
computadores. Com o uso da tecnologia, esses profissionais poderão fornecer informações
e orientação médica a pacientes em locais distantes. O Hospital Santa Marcelina tem cinco
unidades distribuídas na zona leste da cidade de São Paulo, cerca de 9 mil funcionários e
realiza mais de 75 mil internações e quase 30 mil cirurgias por ano.

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.
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