
 
 

Omron Foundation, Inc. doa US$ 50.000 para a 
Cruz Vermelha Americana devido ao Furacão e os 
esforços de socorro em desastres da Cidade do 
México 
 

HOFFMAN ESTATES, IL (26 de setembro de 2017) - A Fundação OMRON, Inc., 
contribui com US$ 25 mil para a Cruz Vermelha Americana, trabalhando através 
da Cruz Vermelha Mexicana (IFRC) para auxiliar nos esforços de socorro ao 
terremoto da Cidade do México e outros US$ 25 mil por causa do furacão. 

A temporada de furacões de 2017 foi um dos mais intensos já registrado: 11 
furacões, com quatro classificados como principais Categoria 3 ou mais fortes. 

Além da devastação generalizada causada pelos furacões Irma e Maria à Florida 
Keys, Puerto Rico, Ilhas Virgens dos EUA e em outros lugares, o terremoto de 
magnitude 7.1 que atingiu a Cidade do México e outras cidades próximas, no dia 
19 de setembro, causou danos em larga escala à infraestrutura e população das 
cidades, com o número de mortos atualmente em 319. 

Essas catástrofes chegam em menos de um mês desde o furacão Harvey, que 
inundou a área de Houston com quase 65 centímetros de chuva em uma 
semana - a tempestade mais destrutiva para atingir a região em mais de uma 
década. 
(A Fundação Omron ajudou a população de Houston com uma contribuição para 
os esforços e socorro causado pelo Harvey.) 

"A Fundação Omron está dedicada a ajudar os cidadãos da Cidade do México, 
bem como aqueles em nosso próprio país e territórios, neste momento de 
grande necessidade. Com a temporada de furacões do Atlântico apenas dois 
terços já aconteceram, nossa preocupação não é apenas ajudar a estabilizar as 
áreas que foram afetadas por essas recentes catástrofes naturais, mas também 
injetar fundos para ajudar no caso, futuros eventos desse tipo, nesta temporada” 
disse Nigel Blakeway, presidente e CEO da Omron Foundation, da Omron 
Management Center of America, Inc 

A Fundação Omron escolheu a Cruz Vermelha Americana com base na 
extensiva experiência da organização e no alcance de suas relações com 
profissionais e agências na comunidade de resposta a desastres, incluindo a 
Cruz Roja Mexicana, que opera os serviços de ambulância do país e são 
reconhecidos como especialistas do país em busca e resgate. 

A Omron encoraja seus funcionários a apoiarem os esforços de ajuda de 
desastres naturais com suas doações individuais, que serão acompanhadas 
pela Fundação Omron. 

http://www.omronfoundation.omron.com/files/Hurricane%20Harvey%20Press%20Release%208-30-17.pdf
http://www.omronfoundation.omron.com/files/Hurricane%20Harvey%20Press%20Release%208-30-17.pdf


Sobre a OMRON Foundation, Inc. 
Fundada em 1989, a OMRON Foundation, Inc. (OFI) coordena os esforços de caridade de todos 
os escritórios da OMRON nos EUA e no Canadá para alcançar o maior impacto social positivo.  
A Fundação é financiada pelas subsidiárias da OMRON na América do Norte, que contribuem 
com uma parte da receita de vendas para a Fundação. A Fundação divide seus recursos de 
caridade entre as organizações que beneficiam educação, pessoas com deficiência, programas 
culturais, saúde e outras preocupações sociais, incluindo assistência em caso de desastre. Para 
mais informações, entre em contato com: Kevin Bulatek, diretor da Fundação Omron da Omron 
Foundation, Inc., 2895 Greenspoint Parkway, Hoffman Estates, IL 60169 EUA. Tel .: 1-224-520-
7650 Fax: 1-224-520-7680. 

Sobre a Omron 
Com sede em Kyoto, Japão, a OMRON Corporation é líder mundial em fabricação de 
eletrônicos. Fundada em 1933 e liderada pelo presidente e CEO Yoshihito Yamada, a OMRON 
tem cerca de 37 mil funcionários em todo o mundo trabalhando para fornecer produtos e serviços 
a clientes em diversos campos, incluindo automação industrial, produtos de segurança, 
componentes eletrônicos e mecânicos, componentes eletrônicos automotivos, robótica, sistemas 
sociais (Catracas eletrônicas e controle de trânsito) e cuidados de saúde. Para maiores 
informações, visite o site OMRON em www.omron.com. 
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