
 
 

 

 

UNIGEL INTENSIFICA AÇÕES SOCIAIS NO COMBATE AO COVID-19  

 

São Paulo, 17 de abril de 2020 – A Unigel, uma das maiores indústrias químicas e petroquímicas do país, com 

presença nos estados da Bahia e de São Paulo, vem intensificando suas ações sociais para auxiliar a população a 

amenizar os impactos da pandemia de coronavírus – COVID-19, com doação, até o momento, de 47.000 quilos de 

materiais de seu portfólio, 13.000 quilos de alimentos e 2 respiradores. 

 

Essenciais para o setor médico e hospitalar, materiais que garantem descartabilidade e higiene são extremamente 

necessários em ambientes de risco durante situações de pandemia como a atual. Por isso, foram doados 5.000 

quilos de poliestireno (PS) para, em conjunto com a indústria transformadora ligada à Abiplast (Associação Brasileira 

da Indústria do Plástico), fornecer 2.000.000 de copos descartáveis para hospitais da rede pública. Adicionalmente, 

a Unigel doou 2.000 quilos de PS para produção, em conjunto com a Copobras, de 200.000 embalagens alimentícias 

em isopor (XPS) para atendimento da população vulnerável em Salvador/BA.  

 

Em resposta às necessidades urgentes dos profissionais de saúde por equipamentos de proteção para combater a 

COVID-19, a Unigel realizou a doação de 30.000 quilos de metil-metacrilato (MMA) para que, em parceria com os 

transformadores de chapas acrílicas (Cristal e Cor, Castcrill, Central do Acrílico, Dacril, Acrimax e Itacril), fossem 

fornecidas a hospitais 6.000 cúpulas de intubação para evitar contaminação dos médicos com COVID-19. A 

companhia ainda realizou a compra de dois respiradores importados para doação a hospitais públicos de 

Salvador/BA, em ação coordenada com a FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia). 

 

Ainda dentro do portfólio de produtos químicos e petroquímicos que podem, neste momento, fazer a diferença no 

combate à pandemia, a Unigel uniu-se a outro grande grupo industrial químico no projeto de fabricação de 500.000 

litros de álcool em gel para distribuição à rede pública de saúde, doando, para isso, 10.000 quilos de ácido 

metacrílico (GMAA). 

 

Os itens descartáveis têm se mostrado indispensáveis no combate ao vírus e, neste sentido, eles são a base da 

iniciativa da Unigel que não se restringe, porém, a este segmento para apoiar o combate ao COVID-19. A 

responsabilidade social com as comunidades do entorno de nossas plantas sempre foi muito latente e, agora, em 

situação extrema e sem precedentes, se faz ainda mais presente. Para auxiliar emergencialmente as famílias 

vulneráveis que podem estar temporariamente com a renda prejudicada em razão do isolamento social, a Unigel 

doou 13.000 quilos de alimentos, sendo 750 cestas básicas aos alunos da Escola Gisella Tygel e 550 cestas básicas 

aos alunos da Escola XIV de Agosto, ambas instituições de ensino mantidas pela companhia em Candeias/BA. 


