Carga Solidária IVECO alimenta a esperança de
moradores de municípios baianos
Iniciativa chega à quinta edição e tem a participação do
chef Batista que dá um tempero extra à caravana
carregada de solidariedade
Em um ano marcado por pandemia e recessão econômica, boas notícias
‘alimentam’ a sociedade brasileira de esperança. Uma delas vem da IVECO,
marca da CNH Industrial, que coloca na estrada, desde 2015, 0 tradicional
projeto Carga Solidária. Dessa vez, o chef Batista, braço direito do chef francês
Claude Troisgros, esteve junto com os caminhoneiros Claudemir Gigliotti ‘Neni’,
Polacão e Mit Muriçoca à frente da caravana que levou conforto e bem estar, por
meio de 1.200 cestas básicas com itens selecionados para o consumo por
aproximadamente dois meses, para a população de três municípios no sul da
Bahia: Floresta Azul, Serra Grande e Taboquinha.
As localidades, com seis mil habitantes e a cerca de 400 quilômetros de
Salvador, estão no mapa da fome brasileiro e têm um Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,6, considerado baixo. O índice mede o
progresso em longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento
humano: renda, educação e saúde.
A ação teve início no complexo industrial da IVECO em Sete Lagoas (MG) rumo
ao Sul da Bahia e distribuiu, porta a porta, cestas básicas para as famílias
carentes da região. O Chef Batista, junto com Polacão e Cris Rosa, idealizadora
da Oficina Gourmet – projeto social da cidade, elaboraram uma receita especial
para que uma das famílias pudessem, simbolicamente, ter o momento de uma
ceia de Natal mais que especial, com ingredientes da cesta doada e recursos
abundantes na região, como a farinha, coco e o tempero da solidariedade e
esperança.
Maurício Corrêa, gerente de Marketing da IVECO, destaca que o Carga Solidária
tem como objetivo atender à demanda de cidades com alto índice de
insegurança alimentar. “Mobilizamos os recursos necessários para colocar em
prática a iniciativa que, além dos alimentos, levou um pouco de esperança para
pessoas que enfrentam um dia a dia de muita luta e poucos recursos.”
O executivo enfatiza que os desafios foram maiores devido à pandemia.
“Tomamos todos os procedimentos necessários com a utilização de máscaras,

álcool em gel, luvas e mantendo distanciamento. Testamos previamente todas as
pessoas da equipe e fizemos questão de usar nosso caminhão IVECO Daily na
cidade para distribuir as cestas porta a porta, evitando assim aglomerações e
riscos”, finaliza Corrêa.
“Estamos orgulhosos de retribuir aos brasileiros o que o país tem proporcionado
para a IVECO durante mais de 20 anos de presença da montadora no país. Esse
movimento de esperança deve ser incorporado por todos com ações que
beneficiem aqueles que mais necessitam de suporte”, afirma Márcio Querichelli,
líder da IVECO na América do Sul.
Para divulgar a ação a IVECO produziu um vídeo que mostra toda a dinâmica
que envolveu a realização do Carga Solidária 2020. Link para o vídeo: IVECO
(https://www.youtube.com/watch?v=-Kbdp_3fqIc)
IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico
Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,
caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o
mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas
tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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