Fundo de assistência em caso de desastre
para funcionários da Cargill Cares

Nossos valores
•
•
•

Etapa 3: clique em “Start New Application (Iniciar nova solicitação)”

Priorizar as pessoas
Fazer o correto
Apontar para a excelência

A Cargill estabeleceu um Fundo de assistência em caso de desastre para
funcionários da Cargill Cares (EDRF) para ajudar funcionários no mundo inteiro em
tempos de desastres catastróficos, naturais ou pessoais, incluindo a atual crise da
COVID-19.

Etapa 4: você deve criar uma conta. Clique em “sign up now”.

O fundo de assistência é gerenciado por uma organização sem fins lucrativos
chamada E4E Relief, que avaliará cada solicitação. Essa ajuda financeira é para
necessidades básicas: Aluguel, alimentação, transporte, serviços básicos,
assistência infantil e despesas razoáveis de funeral ou enterro.
Os funcionários ativos permanentes que atendem aos requisitos necessários
podem participar. A ajuda será fornecida a um funcionário por família. As
solicitações podem ser realizadas em um portal on-line gerenciado pela E4E Relief.

ETAPAS PARA FAZER UMA SOLICITAÇÃO
Etapa 1: crie uma conta de e-mail (pode ser Yahoo ou Gmail) se ainda não tiver
uma.
Etapa 2: entre neste link: cargillcaresrelieffund.e4erelief.org
Etapa 2b: clique em “Apply”.

Etapa 5: digite seu endereço de e-mail (email address). Você pode usar aquele
criado na etapa 1. Clique em “send verification code”. Você receberá um código
por e-mail. Digite-o na caixa “verification code” e clique em “verify code”.

Etapa 6: após a confirmação do seu e-mail, digite uma senha (new Password) e
confirme a mesma senha na segunda caixa (confirm new Password). Digite seu
nome (first name) e sobrenome (last name). Em seguida, clique em “create”.

Etapa 7: Digite seu número de celular em “phone number”. Clique em “send
code”. Você receberá um código para o telefone celular digitado.

Etapa 8: digite o código recebido no celular e clique em “enter” no seu celular ou
computador. Não pressione “Cancel”, pois isso não deixará você avançar.

Etapa 9: a solicitação começa em “Main Application”. Digite as informações
solicitadas.

Guia traduzido de perguntas:
• É você ou outra pessoa que está se candidatando?
• Selecione seu status de emprego
• Qual é a data de sua contratação?
• Qual é o seu país de residência?
• Selecione o evento que afetou você. (selecione a última opção: Infectious
Disease Outbreak (Epidemic/Pandemic)”
• Nome da pandemia: Coronavirus Covid-19
• O seu evento aconteceu após 1º de janeiro de 2020?
• Você já esgotou toda a ajuda que a empresa e o governo podem lhe dar e
não consegue pagar por necessidades básicas como comida, roupas, abrigo
ou transporte?
• Você divide sua casa com algum familiar imediato que tenha recebido ajuda
desse mesmo fundo de assistência?
• Nome
• Inicial do nome do meio
• Primeiro sobrenome
• Data de nascimento (formato: mês/dia/ano)
• Código do funcionário DSID. Se você não tiver, pode solicitar para seu
supervisor imediato ou para o setor de recursos humanos
• Anexe seu último comprovante de pagamento. (pode tirar uma foto e anexar
à solicitação)
• Nome do cargo
• Endereço
• Cidade (City)
• Estado/província – escolha um
• CEP
• Este é o seu endereço residencial principal?
• Você é o proprietário?
• Estado civil
• Método preferido de contato
• Número de telefone
• E-mail do solicitante
• Desembolso internacional (insira o e-mail)
• Quem foi afetado por este evento?

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Digite uma breve descrição do que aconteceu para entendermos melhor sua
circunstância. (escreva em português)
Você ou alguém em sua casa foi diagnosticado com Covid-19?
Preciso de ajuda imediata (exemplo: aluguel, alimentação, transporte)
Forneça informações mais detalhadas sobre sua situação com a Covid-19.
(exemplo: você ou seu parceiro ou dependentes puderam receber um teste
positivo ou ele não estava disponível)
Anexe documentação que sustente a solicitação de ajuda. Exemplo: carta de
demissão do seu parceiro, licença emitida pelo médico para quarentena,
aluguel ou contas de serviços públicos.
Se você receber a ajuda, estaria disposto(a) a ser contatado(a) por um
representante da empresa para compartilhar sua história/experiência?
Consentimento – escolha sim para ambos
Assinatura – digite seu nome e sobrenome
Caixa de aceitação
Política de aceitação da ajuda – digite seu nome e sobrenome
Caixa de aceitação

Você terminou sua solicitação. As informações serão enviadas para seu e-mail.
Revise-as com atenção.
Para fazer perguntas, ligue para 001 (980) 276-3827 ou envie um e-mail para
cargillcaresrelieffund@e4erelief.org (o horário de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 20h, Hora Padrão do Leste). A E4E tem tradutores
disponíveis para responder às suas perguntas.

