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07/05/20 

INNOVA: PRESENÇA NO COMBATE AO COVID-19 

A Innova está engajada em diversas frentes de combate ao coronavírus, comprovando que nunca 

esteve tão claro o papel do plástico para o bem-estar da sociedade. Foram realizadas diferentes 

ações, mobilizando até o momento R$ 2,2 milhões em recursos. 

 
Descartáveis para a Saúde   
 
No segmento das resinas, criamos a ação Descartáveis para a Saúde junto aos nossos clientes 
transformadores: doamos mais de 27.000.000 de unidades em pratos, copos e talheres 
descartáveis a 54 hospitais em todo o país, além de projetos assistenciais como o Prato Cidadão, do 
Governo do Amazonas, apoiado pela Innova há dezesseis anos, que serve mensalmente 6.000 
refeições à população com insegurança alimentar na cidade de Manaus. 
 
Está claro o papel crucial dos descartáveis no combate ao Covid-19. Aliás, o próprio conceito 
industrial desses itens nasceu como uma forma de debelar uma epidemia de cólera e difteria no 
começo do século XX, à época disseminadas por louças compartilhadas.  
 
Em tempos de preconceito e banimento arbitrário dos descartáveis é importante ressaltar a ação 
Descartáveis para a Saúde, com a pronta mobilização conjunta dos clientes transformadores da 
resina poliestireno na fabricação desses itens: Altacoppo, Bellocopo, Copaza, Copobras, 
Cristalcoppo, Danúbio, Prafesta, StrawPlast, TopForm, Totalplast.  
 

140 Circuitos Respiradores Universais para Manaus 

 

A Innova prontamente adquiriu e entregou à Secretaria de Saúde do Amazonas 140 circuitos 

universais para ventilação mecânica de pacientes hospitalizados. Esses artefatos atuam como 

traqueias acopladas aos respiradores para ventilação mecânica de pacientes. 

   

Tampas Plásticas para Água e Álcool Gel 

A Innova é líder no segmento de tampas plásticas e doou 1.500.000 milhão de unidades à AMBEV 

(850.000) e Coca-Cola (650.000), respectivamente para envases de água e álcool gel. 
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DESCARTÁVEIS PARA A SAÚDE: MAIS DE 27 MILHÕES DE ITENS DISTRIBUÍDOS 

 

Um total que supera 27 milhões de unidades em pratos, talheres e copos descartáveis produzidos 

com o poliestireno Innova chega aos hospitais e instituições assistenciais de norte a sul do Brasil 

através da campanha Descartáveis Para a Saúde, ação conjunta com dez clientes fabricantes 

desses importantes itens no combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19):  
 

 
 

 

 

Nunca esteve tão claro o papel dos plásticos para o bem-estar da sociedade. 
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INNOVA REAFIRMA APOIO AO PROJETO PRATO CIDADÃO 

 

A Innova apoia há dezesseis anos na cidade de Manaus o projeto Prato Cidadão, em parceria 
com o Governo do Estado do Amazonas e a empresa Sodexo, responsável pelo preparo dos 
alimentos.  

Todos os meses são servidas 6.000 refeições na unidade apoiada pela Innova. 

O objetivo do Prato Cidadão é atender pessoas em situação de insegurança alimentar, como 
moradores de rua, desempregados e trabalhadores informais de baixa renda, fornecendo 
refeições equilibradas no horário de almoço, de segunda à sexta-feira, ao preço de R$ 1,00. 

O Projeto Prato Cidadão é um dos destinos dos itens fornecidos pela ação Descartáveis para 
a Saúde, empreendida pela Innova junto aos seus clientes transformadores da resina 
poliestireno.  

Somos a primeira petroquímica da Região Norte e nunca esteve tão claro aquilo que, desde 

sempre, sabemos: o papel dos plásticos para o bem-estar da sociedade é essencial. 
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DOADOS 140 CIRCUITOS RESPIRADORES PARA HOSPITAIS DE MANAUS 

 

A Innova adquiriu para doação à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas 140 circuitos 

respiradores universais, artefatos em elastômero e silicone que atuam como traqueias 

acopladas aos respiradores para ventilação mecânica de pacientes.  

 

 

                                            Imagem ilustrativa. 
                               

 
A Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA) recebeu os circuitos respiradores para 

encaminhamento ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Hospital e Pronto-Socorro Dr. 

João Lúcio Pereira Machado, Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz e Hospital Nilton Lins. 

 

 

 



 

5 

 

 

 

TAMPAS PLÁSTICAS NO COMBATE AO COVID-19 

 

A Innova mobiliza ações conjuntas com duas das marcas de maior expressão na indústria de 
bebidas do Brasil para o combate ao novo coronavírus: 

 

•      À AMBEV, doadas 850.000 tampas plásticas para garrafas de água; 

•      À Coca-Cola, doadas 650.000 tampas plásticas garrafas de álcool gel. 

 

 

 

 

A água e o álcool gel serão distribuídos às comunidades afetadas e com escassez desses 

recursos. Nunca esteve tão claro o papel dos plásticos para o bem-estar da sociedade. 


