Eastman participa de Dia Vivo Unido em parceira com a United Way
São Paulo, 4 de dezembro – No dia 24 de novembro, 24 colaboradores da
Eastman Chemical Company, indústria química de especialidades, participaram
de mais um Dia Vivo Unido, em parceria com a United Way Brasil. O CEI
Parque Fernanda, na região do Campo Limpo, teve suas áreas comuns de
entretenimento pintadas e o parquinho passou por reparos de manutenção.
Paralelamente, os voluntários realizaram ações com os alunos da escola. Teve
muita brincadeira, contação de histórias, aula de culinária e de desenhos
lúdicos.
Esse é o segundo ano consecutivo que a
companhia se junta à United Way para um
dia de voluntariado. “Foi interessante
observar como, com simples gestos e com
um pouco de nosso tempo, conseguimos
fazer a diferença na vida de pessoas com
menos privilégios que nós. É muito
gratificante entender que podemos deixar
um sorriso no rosto de crianças fazendo
coisas simples como as que fizemos”,
declara Henrique Amorim, Estagiário de Marketing.
Sobre a Eastman:
A Eastman é uma empresa global de materiais avançados e aditivos especiais que produz uma
ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com um
portfólio de negócios especializados, a Eastman trabalha com seus clientes para oferecer
produtos e soluções inovadoras, mantendo um compromisso com a segurança e com a
sustentabilidade. Suas abordagens orientadas pelo mercado são favorecidas por plataforma de
tecnologia de classe mundial e de suas posições de liderança em atrativos mercados finais,
tais como transporte, construção civil e produtos de consumo. A Eastman se concentra em criar
valor consistente e superior para todos os interessados. Como uma empresa globalmente
diversificada, a Eastman atende clientes em mais de 100 países e, em 2016, obteve receitas
de aproximadamente US $ 9,0 bilhões. A empresa está sediada em Kingsport, Tennessee,
EUA e, emprega, aproximadamente, 14.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais
informações, visite www.eastman.com.
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