
  

LANXESS Brasil realiza diversas doações para SP e 

RS para combate ao COVID-19 
 
 
Em meio a disseminação mundial do novo coronavírus (COVID-19), a filial brasileira da 
LANXESS, multinacional alemã, líder em especialidades químicas, realizou, no mês de 
abril, uma série de doações no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, como 
contribuição ao combate à pandemia.   
 
Foram doados cerca de 7 mil litros de álcool etílico 70%, produzidos em tempo recorde na 
própria LANXESS, e entregues para as prefeituras e suas secretarias de saúde, em 
diversos municípios do estado de São Paulo (Porto Feliz, Jarinu, Boituva, Itu, Atibaia, 
Jundiaí e Santos) e também enviados a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O álcool 
70% foi destinado a hospitais públicos e outras áreas de saúde dessas regiões. O 
transporte destes produtos foi gratuitamente concedido pelas transportadoras Sirius e New 
R&D, para a LANXESS. Além  disso, a LANXESS também doou 1.200 máscaras de 
proteção para a secretaria de saúde de Porto Feliz e macacões de segurança para o 
Corpo de Bombeiros do mesmo município.  

A LANXESS sente-se extremamente agradecida por, conseguir, de alguma forma, 
contribuir para a saúde e bem-estar humano e, mais uma vez, afirma seu compromisso 
com o Brasil. 
 

Sobre a LANXESS 

A LANXESS é uma empresa líder em especialidades químicas, com vendas de EUR 6,8 
bilhões em 2019. Atualmente, a empresa tem cerca de 14.300 colaboradores em 33 
países. O core business da LANXESS é o desenvolvimento, fabricação e comercialização 
de intermediários e especialidades químicas, aditivos e plásticos. A LANXESS está listada 
nos principais índices de sustentabilidade do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI 
World e Europa) e FTSE4Good. No Brasil, foi considerada a melhor empresa para 
trabalhar no setor químico/petroquímico (resultado da pesquisa “150 melhores empresas 
para trabalhar 2019”, Revista Você S/A). 

Declarações prospectivas 

Este comunicado versão da empresa contém certas declarações prospectivas, incluindo premissas, 

opiniões, expectativas e pontos de vista da empresa ou citados de fontes de terceiros. Diversos riscos 

conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem fazer com que os resultados reais, 

situação financeira, desenvolvimento ou desempenho da LANXESS AG sejam materialmente diferentes 

das estimativas expressas ou implícitas neste documento. A LANXESS AG não dá nenhuma garantia de 

que os pressupostos subjacentes a essas declarações prospectivas estejam livres de erros, nem assume 

nenhuma responsabilidade pelo futuro rigor das opiniões expressadas neste documento nem pela real 

ocorrência das previsões. Nenhuma declaração ou garantia (expressa ou implícita) será dada, e nenhuma 

confiança deve ser depositada em quaisquer informações, estimativas, metas e opiniões, contidas neste 

documento. Nenhuma responsabilidade será assumida em relação a erros, omissões ou distorções 

contidas neste documento, por conseguinte, nenhum representante da LANXESS AG ou de qualquer de 

suas empresas afiliadas e nenhum dos diretores ou funcionários de tais pessoas se responsabilizará por 

qualquer coisa resultante direta ou indiretamente da utilização deste documento. 

 

 

 



 
Informação para editores: 

 

Todos os comunicados de imprensa da LANXESS e fotos que acompanham podem ser encontrados em 

http://press.lanxess.com. Fotos recentes dos diretores e outras imagens da LANXESS estão disponíveis 

em http://photos.lanxess.com.  

 

Você pode encontrar mais informações sobre os produtos químicos da LANXESS em nossa WebMagazine 

em http://webmagazine.lanxess.com. 

 

Siga-nos no Twitter, Facebook, Linkedin e YouTube: 

 

http://www.twitter.com/LANXESS 

http://www.facebook.com/LANXESS 

http://www.linkedin.com/company/lanxess 

http://www.youtube.com/lanxess 
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