
Oxiteno realiza doações no Brasil, Estados Unidos e Uruguai para combater a Covid-19 

- Mississippi Polymer Institute (SEGMENTAÇÃO USA)  

Oxiteno is committed to fight COVID-19 pandemic ensuring the supply of vital products needed for 

well-being of the communities where it operates. Oxiteno collaborated financially with the 

Mississippi Polymer Institute (MPI) for the local manufacture of protective masks to healthcare 

facilities in Hattiesburg, Mississippi. The institute is the non-profit industrial outreach located at 

the University of Southern Mississippi’s Accelerator, where Oxiteno’s US R&D center is co-located. 

To date, over 1,900 masks were provided to healthcare workers in the area and more units are 

under production. “Through the kind thoughtfulness and generosity of Oxiteno, we were able to 

deliver “Hub Masks” specifically to three area elder care facilities.  Elder care facilities are one of 

the hardest hit facilities in Mississippi, and undoubtedly Oxiteno’s contribution is making a 

difference. We can’t thank you enough,” says Monica Tisack, MPI director. To learn more, 

visit:  https://www.usm.edu/news/2020/release/usm-respirator-mask-aid.php  

- Cimatec (SEGMENTAÇÃO BR) 

A Oxiteno segue comprometida com o combate à COVID-19, garantido sua continuidade 

operacional e contribuindo com a sociedade. A empresa fez a doação de duas toneladas de 

glicerina para o Senai Cimatec para a produção de álcool glicerinado, formulação antisséptica 

também recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a higienização das mãos. 

Para saber mais detalhes, acesse: http://www.cimateccombatecovid.com.br/ 

- Ingleza (SEGMENTAÇÃO BR)  

A Oxiteno colaborou com a UAU Ingleza doando glicerina para a produção de 2.000 litros de 

álcool gel que foram entregues para hospitais da rede pública do estado de Minas Gerais. A 

Oxiteno fornece soluções químicas especializadas para indústrias que fabricam produtos 

essenciais no combate à COVID-19. A empresa segue comprometida com sua continuidade 

operacional e com ações que visam ajudar a sociedade a enfrentar esta pandemia. Para saber 

mais detalhes sobre esta ação, acesse: https://uauingleza.com.br/    

- SUZANO / FUNDO SOLIDÁRIO (SEGMENTAÇÃO BR)  

A Oxiteno permanece comprometida com o combate à COVID-19 assegurando a sua continuidade 

operacional e contribuindo com a sociedade. A empresa fez a doação de 183 cestas básicas com 

produtos de higiene e limpeza para o Fundo Social de Solidariedade da prefeitura de Suzano, SP, 

onde possui uma de suas unidades industriais. As cestas serão entregues para moradores que se 

encontram em situação de vulnerabilidade. Para saber mais, acesse: www.oxiteno.com.br 

- Doação de máscaras para funcionários + confecção costureiras comunidades: 

(SEGMENTAÇÃO BR)  

A Oxiteno segue comprometida com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores (próprios e 

terceiros) e em apoiar a sociedade no enfrentamento da pandemia. Recentemente, a empresa deu 

preferência para a contratação de pequenos produtores próximos das regiões onde opera, para a 

confecção de máscaras reutilizáveis. Os itens produzidos foram distribuídos para os funcionários 
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da Oxiteno em todo Brasil. Daniela Bonetti, costureira de Taubaté, interior de São Paulo, 

participou do projeto e contou como a ação ajudou o seu negócio: “Minha mãe e eu somos 

microempreendedoras individuais (MEI) no ramo da costura, por mais de 40 anos. Durante este 

momento muito delicado, fomos procuradas pela Oxiteno para confeccionar máscaras de tecido 

para serem distribuídas para seus funcionários. Esta encomenda nos deu a oportunidade de 

mantermos a renda da nossa família e o nosso negócio. Além disso, contratamos outras 

costureiras para nos apoiarem na produção. Nos alegra saber que as máscaras que produzimos 

com tanto carinho ajudarão as pessoas na proteção contra o vírus. Agradeço a Oxiteno por ter 

olhado por nós, pequenos prestadores de serviços.”   

- Hospital em Tremembé (SEGMENTAÇÃO BR)  

A Oxiteno colaborou com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Tremembé doando materiais 

de segurança, higiene e limpeza, amplamente usados para o combate à COVID-19. Os itens 

foram entregues no Pronto Atendimento Municipal Paulo Barbosa Rangel. Foram doados mais 

de 1.325 litros de álcool em gel, 1.500 máscaras descartáveis e 200 aventais impermeáveis. A 

Oxiteno fornece soluções químicas especializadas para indústrias que fabricam produtos 

essenciais na prevenção ao novo coronavírus. Par saber mais, acesse: 

https://www.facebook.com/prefeituratremembe 
 

- Respiradores Bahia (SEGMENTAÇÃO BR) 

Comprometida com o combate à COVID-19, a Oxiteno segue participando de ações que apoiem as 

comunidades onde atua. Em parceria com a Ultracargo e a Brasilgás, a empresa contribuiu com 

uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) que arrecadou recursos para 

a compra de 40 respiradores pulmonares. Os equipamentos foram doados ao governo do estado 

da Bahia e serão usados para atender pacientes com coronavírus. Para saber mais e ver a lista com 

todos os doadores, acesse: http://www.fieb.org.br/Noticia/8099/FIEB-Fecomercio-e-FAEB-

entregam-40-respiradores-para-o-governo-do-estado.aspx 

- Montenegro (SEGMENTAÇÃO BR)  

Com o objetivo de apoiar a sociedade no combate à COVID-19, a Oxiteno fez a doação de itens de 
segurança e higiene para a Tenda de Pronto Atendimento 24h de Síndrome Respiratória Aguda, 
localizada em Montenegro, RS. O espaço, instalado próximo à uma das unidades industriais da 
empresa, é uma das referências no combate à COVID-19 no município de quase 70 mil habitantes. 
Foram doados 2.625 litros de álcool em gel, 2.500 máscaras descartáveis e 500 aventais 
impermeáveis. A Oxiteno é líder na produção de surfactantes nas Américas e sua continuidade 
operacional é essencial para a fabricação de produtos utilizados na prevenção ao novo 

coronavírus. Para saber mais, acesse: 
https://www.facebook.com/prefeiturademontenegro/posts/2725200834426079 

- Uruguai 1 (SEGMENTAÇÃO URG)  

Oxiteno sigue comprometida con la lucha contra la COVID-19, asegurando su continuidad 

operativa y participando en acciones que apoyan a las comunidades donde opera. La empresa 

donó 70 envases de 1 litro de detergente líquido, 70 envases de 900ml de jabón líquido y 70 

envases de 2 litros agua lavandina para el Instituto de Enseñanza Secundaria N.58 Mario Benedetti 

en Montevideo, Uruguay. Oxiteno ofrece soluciones químicas especializadas para industrias que 
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fabrican productos esenciales para prevenir el nuevo coronavirus. Para obtener más información, 

visite: www.oxiteno.com 

 

- Uruguai 2  

Oxiteno continúa participando en acciones dirigidas a ayudar a la sociedad a enfrentar la 

pandemia de COVID-19. Recientemente, la compañía donó 70 envases de 1 litro de detergente 

líquido, 70 envases de 900ml  de jabón líquido y 70 envases de 2 litros agua lavandina al Instituto 

de Enseñanza Secundaria N.45 Victor Bersanelli en Montevideo, Uruguay. Líder en la producción 

de surfactantes en América Latina, a Oxiteno ofrece soluciones químicas especializadas para 

industrias que fabrican productos esenciales para prevenir el nuevo coronavirus. Para obtener más 

información, visite: visite: www.oxiteno.com 
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