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COMUNICADO À IMPRENSA 

Houston, TX – 24 de junho de 2020 

 

SABIC faz doação de R$300.000,00 para apoiar os esforços locais 

de resposta à COVID-19 

 
A SABIC, líder global em produtos químicos diversificados, está doando R$300.000,00 para organizações 

beneficentes e hospitais públicos locais para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e profissionais 

de saúde durante o surto de COVID-19. 

 

A empresa, cuja sede nas Américas encontra-se em Houston, está doando para o Programa 

#CooperarParaControlar do Hospital Albert Einstein, para a Fundação Esporte, Arte e Cultura (FEAC) e para 

o Hospital de Clínicas da Unicamp.  

 

“Sabemos que muitas pessoas enfrentam desafios sem precedentes durante este período difícil. A SABIC 

tem a honra de fornecer apoio aos nossos vizinhos que necessitam de ajuda em todo o mundo”, disse 

Greg Adams, vice-presidente da SABIC na região nas Américas.  

 

No geral, a SABIC concedeu US$ 1 milhão em doações monetárias para bancos de alimentos e agências 

comunitárias nas comunidades em que a empresa opera, e também está doando aproximadamente 

US$ 500 mil em produtos da empresa. Os produtos SABIC são usados para fabricar equipamentos de 

proteção individual e equipamentos médicos, como respiradores, dispositivos de monitoramento de 

pacientes, protetores faciais, aparelhos de terapia respiratória e equipamentos de diagnóstico. 

 

A SABIC colaborou com a PUC Campinas para produzir cerca de 1.200 protetores faciais usando chapas de 

policarbonato LEXAN™ e forneceu resina CYCOLAC™ para a produção de cerca de 9.500 armações 

superiores de protetores faciais em colaboração com a Universidade Federal de São Carlos.  Além disso, a 

empresa forneceu resina CYCOLAC™ para produzir 300 caixas para filtros de ar particulados de alta 

eficiência (High Efficiency Particulate Air, HEPA) usados em respiradores mecânicos.  Os produtos foram 

doados para profissionais da saúde e hospitais que respondem à pandemia de COVID-19. 
 

Mais 6.000 protetores faciais feitos com chapas de policarbonato LEXAN™ da SABIC também foram 

doados para hospitais locais. 
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“O espírito de colaboração com verdadeira empatia entre pessoas e empresas é a essência da 

solidariedade para superar esse complexo desafio que estamos enfrentando com a COVID-19,” disse 

Eduardo Fujisawa, líder regional da SABIC para América do Sul e Central.  

 

Os funcionários da SABIC também estão se unindo para arrecadar fundos que serão destinados a 

organizações beneficentes que escolherem, e a empresa está equiparando as contribuições dos 

funcionários centavo por centavo.  

 

A empresa opera uma fábrica em Campinas e emprega cerca de 170 funcionários. A instalação produz 

resinas compostas, chapas de policarbonato (PC) “multiwall”, sólidas e corrugadas, destinadas à indústria 

automobilística, equipamentos médicos e hospitalares, construção civil e eletro-eletrônicos.  

 

Atualmente, a SABIC opera 60 fábricas de produção e composição em mais de 50 países em todo o 

mundo.  

 

OBSERVAÇÕES PARA EDITORES 
    
• SABIC e marcas seguidas de ™ são marcas registradas da SABIC, de suas subsidiárias ou afiliadas. 

• SABIC deve ser escrito sempre com todas as letras maiúsculas. 

 

SOBRE A SABIC 
 

A SABIC é líder global em produtos químicos diversificados com sede em Riad, Arábia Saudita. Fabricamos em escala global 

nas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia-Pacífico, fazendo tipos muito diferentes de produtos: produtos químicos, 

commodities e plásticos de alto desempenho, agronutrientes e metais. 

 

Apoiamos nossos clientes identificando e desenvolvendo oportunidades em mercados finais importantes, tais como 

construção, dispositivos médicos, embalagens, agronutrientes, elétrica e eletrônicos, transporte e energia limpa. 

 

Declaração de cautela: Declarações de eventos ou condições futuras neste comunicado são declarações prospectivas. Os 

resultados futuros reais, incluindo planos de projetos, cronogramas e capacidades e resultados comerciais, podem diferir 

materialmente devido a fatores como mudanças nos preços de petróleo, gás ou petroquímicos e outros fatores de mercado 

que afetam a indústria química e o fornecimento e demanda por nossos produtos; a ocorrência e a duração de recessões 

econômicas; a conclusão oportuna de projetos de construção e dificuldades técnicas ou operacionais imprevistas; eventos 

legais ou regulatórios ou as ações de concorrentes. 

 

Para obter mais informações, entre em contato com: 

Susan Richardson susan.richardson@sabic.com 
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