Banco MUFG Brasil promove ação social no Parque Dom Pedro II
Evento MUFG Gives Back vai reunir 180 voluntários em ação
que inclui revitalização do espaço e interação com o público
São Paulo, 08 de novembro de 2019 – O Banco MUFG Brasil, integrante do MUFG (Mitsubishi
UFJ Financial Group), quinto maior grupo financeiro do mundo, promove, no dia 23 de
novembro, uma manhã com diversas atividades no Parque Dom Pedro II, em São Paulo. Os
funcionários do banco e seus familiares ajudarão nas atividades de revitalização, oficinas e
interação com os frequentadores do local, que incluem grupos de refugiados e estudantes
Escola Estadual São Paulo.
A iniciativa é parte das ações de responsabilidade social do banco, que este ano está
comemorando 100 anos de presença no Brasil, e uma extensão do projeto “MUFG Gives Back”
– ação global que incentiva o trabalho voluntário dos colaboradores do banco por meio de
atividades de cunho social em comunidades em situação de vulnerabilidade. O projeto teve
início em 2012 e foi criado em resposta aos gestos de solidariedade recebidos pela população
japonesa após o terremoto e tsunami que atingiram o Japão em 2011.
Atividades programadas, das 9h às 12h00:
• Grafite e pintura da pista de skate;
• Criação do Pet Park, um espaço de brincadeiras para pets, feito com materiais recicláveis;
• Oficina de Orquídeas, atividades de Educação Socioambiental e plantio de Orquídeas e
outras mudas nas dependências do parque;
• Oficina de Circo, atividades de malabares, bambolê e com bolas, lideradas por um circo
escola para jovens;
• Oficina de turbantes, oficina prática de nós de turbantes com refugiados, abordando sua
história, importância cultural e religiosa;
• Mutirão de sacolinhas, montagem de sacolinhas com itens de alimentação e cuidados
pessoais destinados às pessoas em situação de rua que vivem nos arredores do Parque;
• Oficina Litro de Luz, criação de lampiões, feitos com garrafas pets e outros materiais
reciclados;
• Oficina de danças estrangeiras, aula de dança aplicada por refugiados, trazendo danças
típicas de outros países e interação entre voluntários e público presente.
No Brasil, o Gives Back já beneficiou mais de 2800 pessoas atendidas por 10 entidades que
desenvolvem projetos sociais nas áreas de educação, saúde e promoção social, para crianças,
jovens e adultos.
“Nosso objetivo é fortalecer os vínculos e contribuir para o desenvolvimento das comunidades
nas quais operamos. É muito gratificante participar da revitalização do Parque Dom Pedro II,
um dos marcos históricos da cidade de São Paulo, e deixar um legado que proporcione o bem
estar da comunidade local. Além do impacto positivo na sociedade, iniciativas como essa
também refletem positivamente em nossos colaboradores que nessas ações exercitam o
trabalho em equipe e a solidariedade.”, afirma Alexandra Roth, Diretora de RH e Comunicação
Corporativa do MUFG no Brasil.

Sobre o Banco MUFG
O Banco MUFG, Ltd. é o principal banco do Japão e é parte do Mitsubishi UFJ Financial
Group, Inc. (MUFG), um dos principais grupos financeiros do mundo. Com sede em
Tóquio e mais de 360 anos de história, o MUFG possui uma rede global com cerca de
3.000 locais em mais de 50 mercados. O Grupo conta com mais de 180.000
funcionários e oferece serviços como banco comercial, trust banking, títulos, cartões
de crédito, financiamento ao consumidor, gestão de ativos e leasing. As ações do
MUFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio, Nagoya e Nova York.
Para mais informações, visite https://www.mufg.jp/english
Sobre o Banco MUFG Brasil S.A.
Há 100 anos no Brasil, o Banco MUFG Brasil é um dos maiores bancos estrangeiros
globais em atuação no País, com sede em São Paulo. A instituição financeira integra o
MUFG - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., quinto maior grupo financeiro do mundo.
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