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Mondelēz Brasil realiza doação de refrigeradores para a
Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Vitória de Santo
Antão
Empresa tem como objetivo contribuir no combate à Covid-19 com estoque de
vacinas no município
São Paulo, 14 de julho de 2021 – A Mondelēz Brasil, dona de marcas icônicas de snacks
como Bis, Lacta, Club Social, Trident e Halls doou cinco refrigeradores para a estocagem
e armazenamento de vacinas para a Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Vitória de Santo
Antão. A doação foi realizada através da campanha “Unidos Pela Vacina”, promovida
pelo grupo Mulheres do Brasil com o intuito de acelerar a campanha de imunização
contra Covid-19 no Brasil.
“Ajudar o próximo está no DNA da Mondelēz. Gostamos de dizer que fazer o certo da
maneira certa é nosso lema e adotamos isso como verdade tanto ao que diz respeito à
produção de nossos snacks quanto ao apoio as nossas comunidades sempre que
possível”, afirma xxxxxxxxxx.
A Mondelēz tem um programa de doações estabelecido desde 2003, de maneira bem
estruturada e em parceria com governo e sociedade civil organizada. Mais de 6,34 mil
toneladas de alimentos já foram distribuídas para 16 bancos que atendem 1300
instituições em todo o Brasil. As ações beneficiam milhares de famílias regularmente em
diversos estados do país com mantimentos, garantindo que todos os produtos doados,
sob orientação de um nutricionista que indica a quantidade exata que será oferecida
aos beneficiados, estejam de acordo com as recomendações nutricionais. E,
principalmente agora, a empresa está se dedicando a campanhas de ajuda humanitária
ou em situações especiais, como durante a pandemia provocada pelo coronavírus.
Foram investidos cerca de R$ 100 mil na compra dos refrigeradores e no início do ano,
já haviam sido entregues três respiradores para serem utilizados no Samu para Vitória
de Santo Antão. “Estamos muito felizes em poder ajudar, é gratificante poder colocar

em prática o que acreditamos e prezamos como empresa. A cidade e os cidadãos de
Vitória de Santo Antão podem contar conosco”, completa.
Sobre a Mondelēz Brasil
A Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) é líder global em snacks e está presente
em 150 países. Com receita líquida de aproximadamente US$ 27 bilhões em 2020, a
Mondelēz International tem em seu portfólio marcas amadas, como Lacta, Bis, Oreo,
Club Social, Tang, Clight, Halls, Trident, Philadelphia, entre outras. A Mondelēz Brasil é
o quarto maior mercado da companhia do mundo e está presente em mais de 600 mil
pontos de venda em todo o território nacional. No Brasil, a operação da Mondelēz
conta com oito mil colaboradores e 2 parques industriais, um em Vitória do Santo
Antão (PE) e outro em Curitiba (PR), que abriga a maior fábrica de chocolates da
companhia no mundo e exporta para 11 países. Visite
www.mondelezinternational.com/br/ e siga nosso perfil no Facebook
www.facebook.com/mondelezinternational/ .

