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Dow doará vales-alimentação a cooperativas de reciclagem do 

estado de SP 

O objetivo é diminuir as perdas dos trabalhadores do setor, que estão com as 

atividades paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus 

 

 

 

São Paulo, abril de 2020 – Como parte do compromisso global anunciado 

anteriormente pela Dow para ajudar nos esforços de combate ao COVID-19, a 

Dow em parceria com a Fundación Avina, irá doar US$ 25 mil – ou  R$ 136 mil 

–  aos catadores e cooperados de reciclagem do Brasil, Argentina e Colômbia. 

No Brasil, a doação irá para trabalhadores de cooperativas e catadores de 

materiais recicláveis, com objetivo de contribuir para a subsistência dessas 

pessoas e de suas famílias, por meio de vales-alimentação.  

A quantia destinada ao Brasil foi convertida em vales-alimentação no valor de 

R$200, que irão beneficiar 17 cooperativas no estado de São Paulo - juntas, 

elas reúnem 488 famílias. O foco da ação são as cooperativas não 

contempladas no programa de assistência lançado pela prefeitura de São 

Paulo.  

Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações realizado pela Dow desde o 

início da disseminação da COVID-19. Na América Latina, a empresa investirá 

R$ 1.1 milhão extra através da Fundação Dow e de um programa global de 

matchfunding que vai igualar doações de funcionários até um total de R$ 545 

mil.  
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“Por meio de projetos que estimulam a cadeia de produção circular, a Dow vem 

demonstrando o compromisso com o desenvolvimento de uma nova economia 

do plástico. A reciclagem tem papel essencial na cadeia e é por isso que 

precisamos cuidar dessas pessoas”, diz Tamires Silvestre, gerente de 

sustentabilidade para plásticos da Dow Brasil. Dentro dessa premissa, em 

2019, a empresa anunciou uma parceria com a Boomera, empresa 

especializada em economia circular, para o desenvolvimento de uma resina 

feita a partir de plástico reciclado pós-consumo.  

Também no ano passado, a empresa colocou em prática o projeto “Reciclagem 

que Transforma”, em parceria com a Boomera e a Fundación Avina, focado em 

desenvolver um modelo de negócio sustentável e escalável em cooperativas de 

reciclagem. O modelo desenvolvido vem trazendo benefícios concretos para a 

profissionalização das 5 cooperativas que participaram do piloto, com impactos 

econômicos, ambientais e, sobretudo, sociais. 

 

Sobre a Dow 

A Dow (NYSE: DOW) combina alcance global, escala e integração de ativos, inovação focada 

e liderança em frentes de negócio diversificadas para alcançar crescimento lucrativo. Sua 

ambição é se tornar a empresa de ciência dos materiais mais inovadora, centrada no cliente, 

inclusiva e sustentável do mundo. O portfólio diferenciado de plásticos, intermediários 

industriais, revestimentos e silicones da Dow oferece uma grande variedade de produtos e 

soluções de base científica a clientes em segmentos de mercado de alto crescimento, como 

embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow opera 109 unidades fabris em 

31 países e emprega aproximadamente 36.500 pessoas. Em 2019, gerou aproximadamente 

US$ 43 bilhões em vendas.  Referências à Dow ou à Companhia significam a Dow Inc. e suas 

subsidiárias. Para obter mais informações, acesse www.dow.com ou siga @DowNewsroom no 

Twitter. 
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