“Foison Solidário” é entregue no Lar São Vicente de Paulo
Com uma cerimônia simples e emocionante, os dirigentes voluntários do Lar São Vicente de
Paulo, de Sorocaba (SP), receberam na última sexta-feira, 12 de setembro, o minitruck Lifan
Foison da Promoção “Foison Solidário”, prêmio que encerra a promoção.
O presidente voluntário do Lar São Vicente de Paulo, Moraes José Carlos, destacou a importância
do prêmio, pois a necessidade de transporte, principalmente alimentos, é muito grande para a
instituição. “Assistimos mais de 100 idosos e toda ajuda é imensamente importante”, disse Moraes.
Para o diretor de marketing da Lifan Motors, Luiz Zanini, a ação serviu para despertar o espírito de
solidariedade que está dentro de cada pessoa. “Aproximadamente 24 mil pessoas se engajaram
diretamente no assunto se mobilizaram através das redes sociais para difundir o tema, o que nos
deixou muito felizes”, disse.
Já o diretor da Hotcar, Márcio Roberto Baptista, que indicou o Lar São Vicente de Paulo para o
concurso, lembrou do empenho das pessoas ligadas ao Lar para difundir a campanha em benefício
da instituição sorocabana. “Deu resultado”, comemorou.
A promoção começou no dia 26 de agosto e além de um minitruck Lifan Foison, distribuiu oito
toneladas de alimentos a dez instituições de caridade (800 kg a cada uma) indicadas por
concessionárias Lifan de várias cidades do Brasil. Cada uma gravou um pequeno vídeo e todos
foram postados na página da Lifan no Facebook.
Os fãs puderam assistir e “curtir” os que mais os sensibilizaram e no final, os cinco vídeos mais
“curtidos” participaram da votação por um comitê de jornalistas, que escolheu o vídeo do Lar São
Vicente de Paulo como a que demonstrou ter a maior necessidade de ajuda neste momento.
“É claro que gostaríamos de premiar a todas, mas nosso objetivo principal foi expor ao nosso
público esse trabalho e, quem sabe, sensibilizar outras pessoas e empresas a também serem
solidárias”, falou Huang Zhen, presidente da Lifan Motors do Brasil.
A promoção tem o Certificado de Autorização CAIXA n° 3-1809/2014.

