CHITÃOZINHO & XORORÓ ACABAM DE ABRAÇAR O PROJETO “OVOS SOLIDÁRIOS COM
AMOR” EM PROL DO HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS
O Grupo Mantiqueira, maior produtor de ovos da América do Sul, apresentará com exclusividade
ao setor supermercadista nesta terça-feira (08/05), às 17h, os “Ovos Solidários com Amor” em prol
do Hospital de Câncer de Barretos. O evento acontece no stand da empresa na APAS SHOW 2018,
no Expo Center Norte, e contará com a participação de Henrique Prata, presidente do hospital, e
do empresário Leandro Pinto, presidente do Grupo Mantiqueira. Durante a apresentação do novo
produto ao público supermercadista, a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, que abraçou o
projeto, também marcará presença, e falará da importância em apoiar o trabalho da instituição.
Batizado de Hospital de Amor, a entidade é conhecida por realizar um trabalho grandioso e
referência no Brasil na área de oncologia, atendendo cerca de 7000 pacientes por dia, entre
consultas, exames, cirurgias e outras formas de prestar serviços ao público, com 380 médicos, 120
leitos de internação e mais de 9000 refeições servidas diariamente.
Em São Paulo, a cada ano, a Mantiqueira também pretende eleger uma nova instituição para ser
beneficiada com os “Ovos Solidários”. Este ano o Grupo não teve duvidas, ao escolher como
parceiro o Hospital de Câncer de Barretos, após conhecer a dimensão e a seriedade do trabalho
voltado para pessoas de todo o país. O produto em breve estará nas prateleiras dos supermercados
no estado paulista.
“A Mantiqueira sempre teve um DNA social muito forte, por isto aproveitando a boa distribuição
de nossos produtos, decidimos mobilizar o maior numero de pessoas, nos colocando como "fio
condutor" entre os que precisam e os que podem ajudar. Essa iniciativa é apenas o início de algo
muito maior, queremos que os paulistas abracem este projeto da mesma forma que o Rio!”, explica
Leandro Pinto - Sócio-Fundador do Grupo Mantiqueira.
O projeto “ovo social”, que nasceu no Rio de Janeiro há dois anos, destina 10% da venda dos ovos
para instituições voltadas para causas sociais. A primeira edição paulista, será comercializada em
todo o Estado de São Paulo.
Essa é a terceira instituição a ser contemplada com a linha de ovos sociais da Mantiqueira: a
primeira edição, em 2016, batizada de “Ovos Solidários Para Atletas”, atendeu o Instituto
Mangueira do Futuro, reconhecido pela UNESCO, como um dos maiores programas sociais do
mundo na formação de atletas. Em 2017 foi a vez dos “Ovos Solidários do Coração”, em prol do Pro
Criança Cardíaca, sob a direção de Dra. Rosa Celia Pimentel, instituição que já atendeu mais de
24.000 crianças com problemas cardíacos. Os cariocas se engajaram tanto a causa, que a edição foi
renovada, ganhando dobradinha para 2018.
A Mantiqueira, considerada a maior produtora de ovos da América do Sul e a 12ª do mundo, chega
a São Paulo com planos de expansão e distribuição arrojados para todo o interior e capital. Sua
extensa linha de ovos funcionais, turbinados e até cage free, será lançada na APAS Show 2018, que
acontece de 07 a 10 de maio no Expo Center Norte (SP). A marca, recém-eleita a número um pelos
consumidores cariocas, pretende também se tornar a marca de ovos do coração dos paulistas, com
muitas novidades, alta qualidade e a linha de produtos mais completa do segmento.

A Granja teve inicio na Serra da Mantiqueira, há mais de 30 anos, e conta hoje com unidades
produtoras nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba do Sul, parceria com a Fazenda da
Toca, e atualmente está construindo sua primeira fábrica de processamento de ovos em Primavera
do Leste (MT). Sua extensa linha de ovos é distribuída em quase todo território nacional, além do
mercado internacional, principalmente Oriente médio e África e Ásia. A marca foi pioneira ao
lançar uma extensa linha de ovos funcionais, enriquecidos com a mais alta tecnologia, além dos
Happy Eggs®, 100% produzidos através do sistema cage free, com o selo Certified Humane, da
Humane Farm Animal Care (HFAC).
MAIS INFORMAÇÕES: SALLUM COMUNICAÇÃO - Mantiqueira na APAS Show 2018 - De 7 a 10 de
Maio no Expo Center Norte –SP - producao@psallum.com.br/
negociosefranquias@psallum.com.br/ psallum@psallum.com.br

