JSL promove campanha para o Natal em Mogi das Cruzes
Pela primeira vez na cidade uma empresa escolhe idosos para presentear no Natal
Mogi das Cruzes, 11 de dezembro de 2017 – A JSL, maior empresa de operações logísticas do
Brasil, está promovendo a campanha Natal de Emoções, que incentiva todos os colaboradores
da companhia a apadrinhar um idoso e presenteá-lo. Em parceria com o Instituto Júlio Simões,
foram mapeadas sete instituições sociais na cidade de Mogi das Cruzes e mais de 200 idosos
receberão seus presentes, entre os dias 12 e 15 de dezembro.
Além dos pedidos específicos dos idosos, a campanha também visa arrecadar itens de higiene
pessoal como: fraldas geriátricas; shampoo; sabonetes; escovas de dente; creme dental e papel
higiênico.
“É a primeira vez que uma empresa adota idosos para o natal em Mogi, normalmente as pessoas
e as empresas procuram o público infantil. Acreditamos que é sempre importante praticar o
voluntariado e a solidariedade, sem olhar para a idade de quem é beneficiado”, afirma Fábio
Velloso, Diretor Executivo de Novos Negócios e Relações Institucionais da JSL.
As instituições que serão visitadas pela JSL serão: Instituto Pró+Vida, Associação Madre
Esperança de Jesus, Vila Dignidade Mogi, Centro Dia do Idoso Maria dos Anjos Cury, Associação
Manuel e Maria, Casa São Vicente de Paula e Casa de Repouso Vovó Lena.

SOBRE A JSL
Maior operadora logística rodoviária do País, a JSL (JSLG3) atua há mais de 60 anos no mercado, está presente em
todo território nacional, além de quatro países na América Latina. Detém o mais amplo portfólio de serviços logísticos
do Brasil, atuando do transporte de carga à gestão e terceirização de frotas e equipamentos. Seu portfólio de
negócios ainda inclui operações independentes e complementares ao serviço logístico, no segmento comercial
(Seminovos JSL, JSL Concessionária de Veículos, Movida Seminovos e Movida Aluguel de Carros) e no segmento
de serviço financeiro (JSL Cartão e JSL Leasing). Possui ações no Novo Mercado, o mais alto índice de Governança
Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. www.jsl.com.br
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