Nº 743 / JUNHO 2021

São Cristóvão Saúde apoia
Mooca Unida Contra a Fome
Ação arrecadou mais de 2,2 toneladas de alimentos

Conectando esforços em prol do bem, no mês de maio, a Mooca se uniu para ajudar ao
próximo, em clima de solidariedade e cuidado. Por isso, o São Cristóvão Saúde participou
da “Mooca Unida Contra a Fome”. A campanha, que durou de 14 a 31 de maio, foi criada
com o intuito de arrecadar alimentos aos mais necessitados. No total, a ação conseguiu

mais de 2,2 toneladas de alimentos, distribuídos para cinco Ongs do bairro e atendendo
mais de 400 famílias carentes.
O projeto, idealizado pelo Mooca Plaza
Shopping com o Instituto Devolver, contou
com total apoio do Grupo São Cristóvão
Saúde e mais de 15 empresas e parceiros da
região, como Clube Atlético Juventus, Lar da
Redenção, Legião Mirim, Nova 4E, Rotary
Club São Paulo – Mooca e Alto da Mooca,
Associação Comercial de São Paulo – Distrital
Mooca, entre outros.

As doações foram

realizadas através da loja Juventus e Mooca
Plaza Shopping, além da arrecadação online,
por meio do APP do Shopping Mooca, QR

Mooca Plaza Shopping foi um dos pontos de
arrecadação de alimentos desse projeto

Code e site do Instituto Devolver. Outra opção disponibilizada para a entrega de alimentos
foi o mega drive-thru solidário, realizado de 22 a 25 de maio, no estacionamento do
Shopping.

“Esse projeto, em parceria com o Mooca Plaza Shopping e empresas da região, é um ato
de muito amor ao próximo. O momento crítico vivido pelo agravamento da pandemia,
trouxe, infelizmente, um aumento substancial de pessoas que se encontram em situação
de vulnerabilidade financeira. Por isso, cuidar do outro é mais do que um ato de carinho,
é uma forma de manter a vida de todos em constante movimento. Apoiar a ação de
combate à fome é, sem dúvida, muito prazeroso para todos nós. Juntos vamos vencer
esse cenário assolador”, destaca o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº
Valdir Pereira Ventura.

Grupo São Cristóvão Saúde. Todos unidos contra a Fome!

