Alimentar o Brasil
e fornecer esperança.
Esta é a missão
da Marfrig.
Desde que nasceu, há mais de 20 anos, a Marfrig leva alimento para a mesa de
famílias do mundo todo, por meio de redes de varejo e de cadeias de food service.
Carne bovina de alta qualidade, com um padrão de excelência em serviço.
Nesse momento de grande dificuldade coletiva, nós, da Marfrig, temos um papel
de extrema importância. Nossas operações são indispensáveis à segurança alimentar
dos brasileiros e de milhões de pessoas em mais de 100 países.
Sabemos que o momento é extremamente desafiador. Mas firmamos aqui
um compromisso com o Brasil, com nossos clientes, colaboradores e consumidores:
continuaremos a trabalhar e a operar nossas unidades de produção e distribuição
para garantir o abastecimento de um produto essencial para a maioria dos
consumidores. Alimentando as famílias e levando a esperança.
Nossa atuação vai além. Estamos utilizando a fábrica de Promissão para a fabricação
de álcool em gel, que será distribuído por todas as nossas unidades e também para
diversas instituições de saúde em cidades onde possuímos operação. Além disso,
doamos 7,5 milhões de reais para o Governo Federal, que serão investidos em kits
de diagnóstico para o coronavírus, com possibilidade de testar 100 mil pessoas.
Faremos isso com a máxima responsabilidade, colocando em primeiro lugar
a saúde e a segurança de todos, monitorando ininterruptamente as condições
das nossas unidades. A Marfrig continuará a seguir à risca todos os protocolos
estipulados pelas autoridades de saúde dos países onde atua.
É com o sentimento de grande responsabilidade, coragem e dedicação que vamos
passar por esse momento nunca vivido antes.
Um agradecimento especial a nossos 30 mil colaboradores – à família Marfrig.
É o trabalho de cada um de vocês que faz com que tudo isso seja possível.
Mantenham-se fortes e saudáveis. Vamos vencer essa batalha pelo bem
do povo brasileiro.
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