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Carta nº 166/GEARC-GACAC/20 
 

 

 

Belo Horizonte, 27 de março de 2020. 

 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor  
MAURO CARLESSE 
GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
 
 

 
Assunto: Implementação de ações humanitárias em virtude da pandemia Coronavírus (COVID-19) 

 

Senhor Governador, 

 

Em decorrência das circunstâncias da pandemia do Coronavírus (COVID-19), o país vem 

presenciando momentos difíceis, que tem exigido uma série de esforços mútuos e a necessidade 

de união global em prol de um bem comum para a humanidade. Em razão disso, a VLI parabeniza 

o Governo do Estado do Tocantins pelas iniciativas e medidas que vem sendo adotadas para o 

combate a disseminação da doença e o cuidado com as pessoas. 

 

Neste contexto, a VLI também está executando um plano de contingência para proteger o seu 

time e gerenciar os possíveis impactos nas operações, além de adotar medidas que garantam a 

segurança e o bem-estar das pessoas, como por exemplo, a concessão de crédito extra nos 

cartões de alimentação dos empregados, trabalho em regime de home office, reforço na 

higienização das áreas operacionais, dentre outros. 

 

A VLI tem orgulho de pertencer ao setor de Logística, que tem papel vital para a garantia dos 

insumos essenciais do nosso país e outros países do mundo, transportando soja, açúcar, 

fertilizantes e combustíveis. 
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Pautada neste compromisso e tendo com um de seus valores o respeito às pessoas sempre, a VLI 

se solidariza com a situação e com todo o esforço que o Estado do Tocantins vem fazendo no 

combate à disseminação da doença para, como forma de uma singela contribuição, fazer a doação 

de 40 mil itens para atendimento médico (luvas e máscaras), bem como a doação de 2.500 

mil cestas básicas para pessoas em situação vulnerável.  

 

Além disso, também será realizada a doação de 30 mil kits de alimentação e higiene aos 

caminhoneiros que passam pelos terminais onde a VLI atua, nos municípios de Palmeirante e 

Porto Nacional, como forma de contribuição para este segmento que também é essencial para o 

nosso país. 

 

Para tanto, confiando que a melhor e adequada distribuição dos itens doados seja efetuada pelos 

órgãos deste governo, faremos contato para acordar a entrega. 

 

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos renovando nossos votos de elevada 

estima e consideração, na certeza de que em breve a situação do nosso país e do mundo esteja 

normalizada. 

 

Atenciosamente. 
 

 

 
Ernesto Pousada 

 Presidente VLI 
 

 

 

 

 


