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Informação de imprensa 

BASF comemora os 387 anos de Guaratinguetá e 

investe em projetos socioambientais na região 

 Há 58 anos na região, indústria mantém 7 iniciativas sociais 

em parceria com prefeitura e associações  

 Algumas dessas iniciativas colocam a cidade em destaque 

no cenário nacional 

 

Guaratinguetá, 13 de junho de 2017 – No aniversário de 387 anos 

de Guaratinguetá, a BASF, empresa líder em inovação, parabeniza 

a cidade e comemora a longa parceria em prol do desenvolvimento 

local e preservação do meio ambiente. A BASF chegou a 

Guaratinguetá em 1959 e se orgulha de fazer parte dessa história 

como o maior complexo químico da BASF na América do Sul. 

O comprometimento da BASF com a cidade se comprova por 

diversos aspectos. Entre eles, é possível citar o diálogo aberto com 

a sociedade, realizado por meio do Conselho Comunitário 

Consultivo há 17 anos, além da linha direta de diálogo e patrocínio 

de 7 iniciativas sociais, assim como investimento nas operações. 

Algumas dessas iniciativas colocam a cidade de Guaratinguetá em 

destaque perante o cenário nacional, como a Certificação 

Internacional ISO50001 (gestão eficiente de energia) obtida pela 

BASF em parceria com a Unesp Guaratinguetá, pois foi a primeira 

grande indústria química no Brasil a ser certificada. Outra ação de 

destaque é a parceria com os Bombeiros do Estado de São Paulo 

no Projeto Bombeiro Educador, que está sendo implementado como 
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piloto na cidade, em parceria com a Secretaria de Educação, e no 

futuro será expandido para todo estado.  

Desde 2010, a BASF em parceria com a Fundação Espaço ECO® 

executa o programa Mata Viva®, que prevê o plantio de mais de 55 

mil mudas de árvores nativas em Guaratinguetá (SP, Brasil), no 

período de sete anos. A iniciativa voluntária da BASF tem o objetivo 

de incrementar a biodiversidade local para preservar a mata ciliar do 

Rio Paraíba do Sul.  

“A parceria entre a BASF e Guaratinguetá sempre foi pautada em 

muita confiança. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social 

e ambiental da cidade junto com a comunidade, promovendo 

iniciativas educacionais e de preservação do meio ambiente.”, 

comenta Patrick Silva, diretor do Complexo Químico da BASF em 

Guaratinguetá e de Infraestrutura e Energia da BASF América do 

Sul.  

Iniciativas sociais na região 

A BASF está investindo em 7 iniciativas na cidade de 

Guaratinguetá: 

 Projeto Experimento – Projeto da Fundação Siemens, em 

parceria com a Secretaria de Educação, que tem como 

objetivo capacitar professores da rede pública para 

implementação de atividades com foco em educação 

científica; 

 Projeto Bombeiro Educador – Iniciativa da Fundação dos 

Bombeiros (Fundabom) a fim de implementar atividades de 

educação para preparação de pequenas situações de 

emergências em escolas públicas da cidade; 

 Projeto Caminhar – Implementado na Vila Sapé pela 

Fraternidade Irmão Altino e tem como objetivo proporcionar 

atividades sociais e de educação ambiental com crianças 

desta região; 



 

 Mais Verde Mais Vida – Liderado pela Asaben, com 

diversos parceiros do bairro Engenheiro Neiva e outros da 

cidade, o projeto tem como objetivo trabalhar a 

conscientização dos moradores do bairro para aspectos 

ambientais; 

 Recicla Centro – Projeto da Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá a fim de trabalhar a questão 

de reciclagem com as lojas do centro da cidade; 

 Produtor de Água – Programa em parceria com a Secretaria 

de Agricultura da cidade que consiste no Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) a proprietários rurais que 

realizam a conservação do solo, restauração florestal e 

conservação das florestas existentes em suas propriedades; 

 Mata Viva – Desenvolvida em parceria com a Fundação 

Espaço ECO® (FEE®), iniciativa visa proteger as margens 

do Rio Paraíba do Sul e beneficiar a biodiversidade nos 

biomas Mata Atlântica. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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