
                                               

Evonik reforça a corrente do bem 

  

Desde o início da pandemia, muitas ações foram adotadas para preservar a 
saúde e segurança de todos os colaboradores; manter as fábricas em 

atividade; além de doações e o desenvolvimento de um sanitizante de 
mãos para doação 

  

  

         

Bem antes da contaminação por COVID-19 ser classificada como pandemia mundial, a 
Evonik, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, iniciou um plano de 
ação para proteção de seus colaboradores na região, assim como garantir a continuidade das 
atividades produtiva e comercial. 
  
Já no mês de janeiro, instituiu um comitê de gerenciamento de crise dedicado ao assunto e, 
diante de todos os desafios impostos pela disseminação do Coronavírus, o posicionamento foi 
o de manter suas atividades em operação como forma de contribuir para abastecer setores 
essenciais, incluindo saúde, alimentação, transporte, agronegócio, nutrição animal, 
construção e embalagem, entre tantos outros. 
  
Sanitizante para doação 
Uma das ações colocadas em prática foi o desenvolvimento de um sanitizante para as mãos. 
O novo produto, denominado TEGO 2020F, foi manufaturado na unidade da Evonik instalada 
na cidade de Americana (SP) e teve a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) para distribuição na área da Saúde. Do total produzido, diversas entidades já 
receberam a doação do sanitizante, entre elas: 

 Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Mogi das Cruzes (SP);  
 Hospital do Exército de São Paulo;  
 Hospital Maternidade São Camilo, de Aracruz (ES); 
 Unidade Básica de Saúde Família Barra do Riacho (ES). 

Ação solidária 
Ao mesmo tempo a empresa tem buscado direcionar ações solidárias para as comunidades 
nas quais está inserida com suas fábricas. Entre as doações já realizadas estão:  

 cestas básicas para as famílias dos alunos que participam do Projeto Saber Viver, de 
Barra do Riacho, em Aracruz (ES); 
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 produtos de higiene, de limpeza, máscaras e luvas para o Asilo Recanto do Ancião de 
Barra do Riacho (ES); 

 produtos de limpeza geral para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Barra do Riacho (ES); 

 peróxido de hidrogênio e água destilada para a fabricação de sanitizante para as 
mãos que foram doados aos hospitais da região de Aracruz; 

 equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como luvas, macacões e óculos para a 
Secretaria Municipal de Saúde de Castro, no Paraná; 

 dietas enterais às Casas André Luiz, referência no atendimento à pessoa com 
deficiência intelectual dentro do Estado de São Paulo. 

“Por meio destas iniciativas reforçamos nossos valores e os pilares que sustentam nossa 
marca na região América Central e do Sul e no mundo”, observa Elias Lacerda, Diretor 
Presidente para a Região América Central e do Sul da Evonik. 
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Informações da Empresa  
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100 

países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA 
ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções 

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos 
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias. 
  
Nota legal 
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao 
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver 

riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem 
variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não 

assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações 
contidas neste comunicado. 

  
  

Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik_BR 
  
Informações para imprensa: 
Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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