O APOIO DA FAMÍLIA AGNELLI E DE SUAS EMPRESAS
À EMERGÊNCIA COVID-19
Em resposta à emergência COVID-19, a Família Agnelli e suas empresas, em coordenação com o
Departamento de Proteção Civil de Itália, implementaram uma série de medidas para apoiar o
serviço nacional de saúde italiano nos cuidados a prestar aos doentes, e na prestação de assistência
àqueles que o requeiram ou o venham a fazer no futuro.
Em detalhe:


A família Agnelli fez uma doação de € 10 milhões ao Departamento de Proteção Civil
italiano, responsável pela gestão da emergência a nível nacional; e à Specchio dei Tempi
/ La Stampa (organização de assistência social que opera na região de Piemonte), para
responder às necessidades sociais e de saúde locais nas regiões de Turim e Piemonte.



A EXOR e suas subsidiárias Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial juntamente com empresas fora do Grupo, como a Ermenegildo Zegna e Pesenti Group adquiriram um total de 150 ventiladores, bem como outros equipamentos médicos, a vários
fornecedores estrangeiros, e estão a preparar o transporte aéreo imediato para Itália.



A empresa de serviços de mobilidade e aluguer de automóveis de longa duração, Leasys
(uma subsidiária FCA Bank) forneceu à Cruz Vermelha Italiana e à ANPAS (Associação
Nacional Italiana de Assistência Pública) uma frota de veículos para distribuição de
alimentos e medicamentos a doentes, idosos e pessoas em situação de risco, por toda a
Itália.



A EXOR, a FCA, a Ferrari e a CNH Industrial, estão em contato próximo com o
Departamento Italiano de Proteção Civil para fornecer gratuitamente ao paísserviços que
permitam identificar a disponibilidade de equipamentos médicos e outros artigos de saúde
disponíveis internacionalmente e para prestar assistência em questões alfandegárias, no
sentido de garantir uma mais rápida importação para a Itália.

Estas inicirativas vem assim juntar-se àquelas já actualmente implementadas:


#DistantiMaUniti, uma iniciativa de captação de recursos promovida pelo Juventus Football
Club, disponívelna plataforma GoFundMe (www.gofundme.com/f/distanti-ma-uniti-donainsieme-alla-juventus)



#restoascuola, uma iniciativa promovida pela Fundação Agnelli, juntamente com a
Fundação La Stampa e Specchio dei Tempi e o jornal La Stampa, para apoiar o ensino à
distância nas escolas, especialmente para os alunos que enfrentam maiores barreiras na
aprendizagem.
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