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Evento reuniu 1880 pessoas, entre funcionários e seus familiares, e beneficiou 15 entidades
assistenciais. Funcionários da fábrica da CASE, marca de máquinas agrícolas e de construção
da CNH Industrial, promoveram a 1ª Festa Julina Beneficente da CASE em Sorocaba (SP), que
arrecadou mais de R$ 34 mil para 15 entidades que prestam serviços assistenciais na cidade.

“Este foi um evento de confraternização, onde nossos funcionários e seus familiares também
puderam colaborar com instituições assistenciais que atendem crianças, jovens, adultos e
idosos. As entidades montaram barracas com comidas típicas e brincadeiras e nosso grupo de
60 voluntários se revezou para ajudar no atendimento. Tudo o que foi vendido será revertido
em prol das instituições”, explica Leandro Metrovine, gerente de Recursos Humanos da fábrica
de Sorocaba.
Segundo Metrovine, também foi cobrado um valor simbólico para entrar no recinto da festa,
rateado entre as instituições.
Entre as comidas típicas, os participantes saborearam lanches de pernil e costela, pastel,
cachorro quente, caldos, curau, pamonha, canjica, vinho quente, quentão, entre outros, e se
divertiram em barraca de pesca, no toro mecânico e com o correio elegante.
Sobre a Case IH - a Case IH coloca a tecnologia ao alcance do homem do campo, oferecendo
um sistema completo de produtos e serviços capazes de preparar o produtor rural para os
desafios do seu dia a dia. Entre as soluções oferecidas pela marca, estão as colheitadeiras de
grãos Axial-Flow, colhedoras de cana, café e algodão, além de tratores de todas as potências,
pulverizadores autopropelidos e plantadeiras. São produtos que fazem da marca a melhor
opção do plantio à colheita. Case IH é uma marca da CNH Industrial. Mais informações podem
ser encontradas no site www.caseih.com.

1/2

Festa julina da CASE arrecada R$ 34 mil para instituições

Sobre a Case Construction Equipment – comercializa e dá suporte a uma linha completa de
equipamentos de construção ao redor do mundo, incluindo a primeira retroescavadeira
fabricada, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, pás carregadeiras, rolos compactadores
vibratórios, tratores de esteira, minicarregadeiras, carregadeiras de esteiras compactas e
empilhadeiras. Por meio dos revendedores CASE, os clientes têm acesso a um verdadeiro
parceiro profissional com equipamentos de classe mundial e suporte de pós-venda, garantias
líderes de mercado e financiamento flexível.
CASE é uma marca da CNH industrial NV, líder mundial em bens de capital listada na New
York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana (MI:
CNHI). Mais informações sobre a CNH industrial podem ser encontradas online em
www.cnhind.com.
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