Cia. Müller de Bebidas e parceiros ampliam para 63.702 mil litros
litros a doação de álcool etílico 70% e álcool em gel para 31 municípios em
2 estados (SP e MG)
Parceiros estratégicos aderiram à campanha, criando uma corrente do bem
São Paulo, 19 de maio de 2020. Devido a situação emergencial ocasionada pela
pandemia do novo coronavírus, a Cia Müller de Bebidas, empresa responsável pela
fabricação da Cachaça 51, ampliou a doação de álcool etílico e álcool em gel,
chegando a 63.702 mil litros de álcool doados para 64 instituições de apoio, em
31 municípios nos Estados de São Paulo e de Minas Gerais.
A campanha foi iniciada pela Cia Müller de Bebidas na segunda quinzena de março,
com a doação de 6,5 mil litros de álcool etílico 70%, para instituições de saúde na
cidade de Pirassununga.
“A ação faz parte da nossa corrente do bem. Precisamos auxiliar nossa
comunidade neste momento tão difícil que passamos. A Cia Müller é um dos
símbolos do interior de São Paulo, nossa presença solidária neste momento faz
parte dos valores da marca”, diz o presidente da Cia Müller de Bebidas, José Aidar
Neto.
As empresas parcerias na corrente do bem da Cia. Müller de Bebidas, foram:
Biosev, Hydraplus, Usina Ipiranga, Usina Santa Lucia, Baldin Bioenergia, Fabrica
Papelão N.S. Penha, Pontoplastic, Cargofull Logística, Transbrotense e
Transportadora Transface.
Entre os 31 municípios beneficiados estão: Pirassununga , Leme , Guariba , Porto
Ferreira , Santa Cruz da Conceição , Cassia dos Coqueiros ,São Paulo
,SantoAndré,São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,

São Sebastião,

Diadema, Monte Alto, Barrinha, Sertãozinho, Tambaú, Batatais, Santa Barba d’
Oeste , Piracicaba, Limeira , Araras, Cajuru, Itapira e Jaboticabal.

O álcool etílico é diferente do álcool em gel, sendo destinado para a limpeza e a
esterilização de ambientes. Também é diferente do álcool utilizado na produção
das bebidas.
Sobre a Cia Müller de Bebidas
A Cia Müller de Bebidas é a maior produtora de Cachaça do mundo e proprietária
do ícone nacional, a Cachaça 51. A empresa opera no Brasil desde 1959, na cidade
de Pirassununga, interior de SP. A Cia Müller de Bebidas conta com uma das
maiores e mais avançadas destilarias unitárias de cachaça do mundo, e pode ser
comparada com as grandes companhias internacionais, em função de seus altos
padrões de produção, tecnologia e controle de qualidade.
Para mais informações, acesse: https://www.ciamuller.com.br

