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Cubatão recebe doações da Yara para o combate  
ao coronavírus (COVID-19)  

  
Empresa entrega cestas básicas, EPIs e máscaras caseiras para o município 

 

A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, promoveu a doação de mil cestas básicas para a Prefeitura 

de Cubatão (SP), que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social, cadastradas no 

sistema único de saúde (SUS), de forma a mitigar os impactos do coronavírus (COVID-19) na cidade. Além 

do alimento, a Yara – por meio do Centro de Integração e Desenvolvimento Empresarial (Cide) e 

juntamente com outras indústrias do polo – forneceu equipamentos de proteção individual (EPIs) para 

profissionais da saúde que atuam na região: 24 mil máscaras de proteção e 10 mil luvas descartáveis. A 

ação local faz parte da iniciativa da empresa de colaborar em todas as 25 cidades nas quais está presente 

no Brasil, com operações ou atuação comercial, e que abrange um total de R$ 1 milhão.  

 

O próximo passo da empresa é a destinação de 10.400 máscaras caseiras de proteção para a Secretaria 

de Assistência Social, sendo 8 mil para adultos e 2400 para crianças. A entrega será feita neste mês, para 

que o material seja distribuído para as comunidades e moradores de rua neste momento de pico da 

pandemia. Além disso, EPIs serão entregues para o Cemitério Municipal da cidade poder manter a 

segurança dos profissionais que estão nesta linha de frente.  

 

“Nossa missão é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável e a produção de fertilizantes 

tem um papel essencial para levar alimento para a mesa de todos os brasileiros. Entendemos este 

momento difícil e, por isso, estamos contribuindo para nutrir as famílias de Cubatão”, contextualiza a 

gerente do Complexo Industrial da Yara em Cubatão Paola Bernal.   

  

Para Carlos Lienstadt, vice-presidente de Recursos Humanos e Comunicação da Yara Brasil, o momento 

é de unir forças com a sociedade, outras empresas e poder público. “Consideramos fundamental 

participarmos desse movimento de solidariedade, contribuindo para atender demandas emergenciais nas 

regiões onde atuamos para enfrentar esse momento crítico. Nossas ações estão conectadas aos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável que balizam nossas decisões de Responsabilidade Social Corporativa”, 

afirma. 

Sobre a Yara 

 

A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, cultiva conhecimento para alimentar o mundo e proteger o 

planeta de forma responsável. Para concretizar esses compromissos, lidera o desenvolvimento de 

ferramentas agrícolas digitais destinadas à agricultura de precisão e trabalha em estreita colaboração com 
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seus parceiros em toda a cadeia de valor de alimentos com o objetivo de desenvolver soluções 

sustentáveis e ser a empresa de nutrição de plantas do futuro. Fundada na Noruega, em 1905, para 

resolver a emergente crise de fome na Europa, a Yara está presente no mundo todo, com mais de 17 mil 

colaboradores e operações em mais de 60 países. Em 2018, registrou uma receita de US$ 12,9 bilhões. 

 

No Brasil, a Yara contribui para desenvolver a agricultura nacional, contemplando em suas soluções 

nutricionais todos os solos e culturas. A empresa também fornece soluções industriais para a redução de 

poluentes, melhorando a qualidade do ar das cidades. Presente no País desde a década de 1970, a 

empresa possui operações industriais, de mistura e distribuição nos principais polos agrícolas do Brasil, 

contando com aproximadamente 7 mil colaboradores. 
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