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A  BAUSCH   +  LOMB    TEM   O   ORGULHO   DE

OFERECER DOAÇÕES PARA FINS   

EDUCACIONAIS E DE PESQUISA  E 

CONTRIBUIÇÕES  DE CARIDADE PARA  

PROFISSIONAIS  E ORGANIZAÇÕES  DA SAÚDE 

QUE COMPARTILHEM DA NOSSA PAIXÃO. 



Na Bausch + Lomb, somos apaixonados

por nossa missão:  Ajudar as pessoas a Ver melhor 

para Viver melhor

A BAUSCH + LOMB tem o orgulho de apoiar os 

profissionais e organizações  da saúde  que compartilham 

da nossa paixão através de doações com fins educacionais  

e de pesquisa e contribuições de caridade.

ISE VOCÊ ESTIVER BUSCANDO doações ou 

contribuições de caridade, envie sua proposta para nós 

através de um sistema online hospedado no nosso site: 

www.bausch. com /caring. Solicitações encaminhadas  

por qualquer outro meio, não serão aceitas.

EM NOSSO SITE, você poderá criar uma conta e submeter 

sua solicitação detalhada de doação ou contribuição de 

caridade, para nos auxiliar a compreender como a nossa 

ajuda poderá impactar positivamente e quantativamente o 

seu programa ou ideia. Sua solicitação  será analisada por 

uma equipe de profissionais da Bausch + Lomb que utilizará 

critérios justos e equilibrados para selecionar as propostas 

que mais se aproximam da nossa missão. Você será 

notificado  da decisão final da equipe de seleção através de 

mensagem eletrônica a ser enviada para o e-mail que você 

cadastrou no site.

CASO VOCÊ TENHA ALGUMA  DÚVIDA  sobre nosso 

programa de doações e contribuições de caridade ou ainda 

sobre o status da sua solicitação,  por favor, entre em contato 

com nosso administrador através do e-mail caring@bausch.

com.

PARA  GARANTIR  QUE TODAS AS SOLICITAÇÕES 

sejam avaliadas de forma justa e estejam conformes com 

as leis e preceitos éticos aplicáveis, por favor, não peça ao 

seu representante de  vendas ou  marketing da  Bausch + 

Lomb  para que interceda ou acompanhe a sua solicitação.  

O envolvimento do representante de vendas ou marketing 

poderá fazer com que a sua solicitação seja negada.

NÓS APOIAMOS OS PROFISSIONAIS E

ORGANIZAÇÕES DA SAÚDE QUE PARTILHEM 

DA NOSSA PAIXÃO

CONSTRUINDO PARCERIAS QUE

BENEFICIAM A COMUNIDADE 

Obrigado pelo seu interesse em apoiar a nossa missão: Ajudar a pessoas a Ver melhor para Viver 
melhor.


