
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERVIEW: INICIATIVAS DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS DO UNIVERSAL 
ORLANDO RESORT DURANTE O FECHAMENTO TEMPORÁRIO DOS PARQUES  

 
O Universal Orlando Resort e a Universal Orlando Foundation continuam apoiando nossa 
comunidade e trazendo um impacto positivo, ajudando com necessidades urgentes durante esse 
período desafiador. As contribuições para a Flórida Central incluem:  
 

• Doações de Alimentos – O Universal Orlando doou diversos caminhões de alimentos para 
o Second Harvest Food Bank e outras organizações sem fins lucrativos locais, fornecendo 
porções diárias de refeições na área da Flórida Central. O Universal Orlando e o programa de 
parceria da Universal Orlando Foundation com o Second Harvest Food Bank - Bites, Camera, 
Action! - doou mais de 850 cestas básicas, o equivalente a mais de 12.000 refeições para bancos 
de alimentos da região da Flórida Central, organizações sem fins lucrativos, escolas, centros 
de veteranos, centros de idosos e sem-teto. 

 
• Equipamentos e Suprimentos Médicos – O Universal Orlando doou suprimentos e 

equipamentos para os trabalhadores que estão na linha de frente e organizações da Florida 
Central incluindo 5.000 Trajes Tyvek, mais de 1.800 componentes de proteção facial impressos 
em 3D e quase 600 protetores auriculares, além de máscaras de pano. Os membros da equipe 
dos departamentos de Tecnologia, Criatividade, Entretenimento e Merchandise da Universal 
contribuíram para esse esforço. 
 

• Doações de Ponchos – O Universal Orlando doou mais de 12.000 ponchos para o corpo de 
bombeiros da Cidade de Orlando, Orange County e Seminole County, já que são EPIs 
fundamentais para os socorristas. 
  

• Contribuições e Doações Monetárias – A UO Foundation providenciou doações para a 
comunidade da Flórida Central – doando mais de $475.000 em fundos para os parceiros e 
organizações da comunidade, como o Second Harvest Food Bank, Heart of Florida United 
Way, Community Hope Center, Shepherd’s Hope e muitos outros para ajudar famílias e 
pessoas que estão passando por necessidades durante esse período. 
 

• Ações dos Membros do Time – Membros do time do Universal Orlando estão criando e 
enviando notas de incentivo aos profissionais de saúde dos hospitais da Flórida Central, e 
estão se voluntariando de forma virtual em parceria com a City Year Orlando e outras 
organizações.   
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