
 

DOAÇÃO DE GRUPO NELT PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS 

24.4.2020.  A Nelt fez doação de € 240.000 ao Fundo do seguro de saúde da Republica para a compra 
de 10 respiradores para o tratamento das mais graves casos da doença Covid 19. Por sua vez,  a 
Neoplanta que opera dentro do Grupo Nelt, doou mercadorias no valor de 6.000.000 dinares como 
parte do pacote destinado a ação de ajuda para 173.000 cidadãos de Belgrado com mais de 65 anos 
que recebem as pensões  mínimas. 

Trata-se de uma das nossas empresas privadas de maior sucesso que respondeu positivamente ao convite 
do presidente da Câmara de comércio da Sérvia Marko Czadez e de tal maneira demonstrou solidariedade 
nestes dias difíceis e desafiadores para o nosso país e para o mundo inteiro. 

“Enviamos todo o apoio aos profissionais médicos na luta contra o vírus e agradecemos o sacrifício que 
eles fizeram lidando contra a pandemia. A doação que fazemos é a nossa contribuição para a dedicação 
deles, bem como para todos cidadãos que precisam uma tal ajuda para que todos juntos saiamos como 
vencedores dessa crise”, declarou Miloš Jelić, diretor executivo do Grupo Nelt. 

A empresa ressalta que esta é uma ótima oportunidade para mencionar todas as grandes pessoas que 
trabalham na área de distribuição e logística – fornecedores, trabalhadores de armazém, vendedores, 
presentadores de mercadorias, motoristas e muitos outros. Cada um que deu uma contribuição pessoal 
para o funcionamento de todo o sistema em tempos de emergência, será lembrado e elogiado. 

O Presidente da Câmara de comércio da Sérvia expressou sua grande gratidão a todas as companhias que 
participaram nesta ação conjunta da Câmara e da administração da Cidade de Belgrado por fornecer 
pacotes para aposentados, bem como a todos os empresários que depositaram dinheiro nas contas para 
outras necessidades, e convidou o setor económico a continuar expressando sua solidariedade dessa 
maneira eficaz. 

A “Neregelia” e o “Montenomaks”, as companhias do Grupo Nelt que operam no mercado do 
Montenegro, fizeram doação de 20.000 euros ao Orgão nacional de coordenação encarregado das 
doenças contagiosas, para combater a epidemia de coronavírus. 

“Estamos cientes dos desafios que os sistemas de saúde enfrentam agora. Como operamos nos Balcãs 
Ocidentais na sua totalidade, comprometemos fundos para ajudar todos os sistemas de saúde em cada um 
dos países, incluindo Montenegro”, disse Ljilja Pizurica, diretora executiva do Grupo Nelt para o mercado 
montenegrino. Os serviços de suprimento e logística, acrescentou, são de particular importância em 
momentos como este. 

“Continuamos focados para fornecer a população em todos os mercados nossos produtos que são 
necessários para ajudar a superar a situação atual o mais facilmente possível. Nossos trabalhadores de 
armazém, fornecedores, motoristas, vendedores e presentadores de mercadorias estão no terreno 
diariamente, e todos os processos de trabalho estão funcionando de maneira estavel graças aos grandes 
esforços que estamos investindo.  Todos os atos internos estão de acordo com as recomendações das 
autoridades estaduais competentes e da Organização Mundial da Saúde, e nos esforçamos especialmente 
para cuidar de nossos funcionários, que, com sua dedicação neste momento desafiador, são realmente o 
orgulho da nossa empresa “, afirmou o Grupo Nelt. 

A Nelt doou 40.000 KM as instituições e estabelecimentos da Bósnia e Herzegovina para ajudá-los 
a lidar com a pandemia de coronavírus. 

O Fundo de solidariedade da Republika Srpska recebeu 20.000 KM, a Administração federal da proteção 
civil 8.000 KM e o Hospital Kasindo, no leste de Sarajevo, 4.000 KM. Além disso, doaram 800 máscaras e 
produtos da Neoplanta para a Cruz Vermelha de Ilidza Oriental e, em cooperação com o Ministério de 



 

Comércio Exterior e Relações Econômicas da Bósnia e Herzegovina, doaram materiais de proteção e 
desinfetantes para a associação “Pomozi.ba” (“Ajuda” Bósnia) de Sarajevo, ao hospital da Foca e a 
associação “A aldeia das mães” em Medjugorje. 

“Nos momentos nos quais o sistema de saúde enfrenta desafios particulares, o Grupo Nelt está ajudando 
cada um dos países em que atua nos Balcãs Ocidentais, incluindo a Bósnia e Herzegovina. Esperamos que 
nossas doações monetárias e produtos ajudem nessa importante luta”, afirmou Goran Cerovina, diretor 
executivo da Nelt na Bósnia e Herzegovina. Ele acrescentou que, neste período de crise, embora com 
grande esforço, a Nelt está operando de forma constante e que todos os trabalhadores estão protegidos e 
agem de acordo com as recomendações das autoridades competentes. 

O Nelt St da Macedônia fez a doação de 20.000 euros em ajuda aos profissionais de saúde na luta 
contra a coronavírus. Os fundos foram depositados em uma conta especial aberta precisamente 
para esse fim pelo Ministério da Saúde e visam fortalecer a saúde pública após a pandemia do vírus 
COVID-19. 

Além disso, 1.700 viseiras foram fornecidas para funcionários nos pontos de venda com os quais a Nelt 
coopera. As viseiras serão enviadas e distribuídas nos próximos dias. 

“Estamos cientes do desafio que estamos enfrentando, bem como do fato de que o maior ônus certamente 
está nos profissionais de saúde. É por isso que o Grupo Nelt fez doações para todos os países dos Balcãs 
Ocidentais. Além da assistência financeira, também doaremos 1.700 viseiras à Macedônia para 
funcionários das lojas de varejo as quais fornecemos produtos”, disse Zoran Stojčevski, diretor executivo 
da Nelt para o mercado da Macedônia. 

 


