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Informação de imprensa 

BASF recebe estudantes do Engenheiro Neiva para 

comemoração ao Dia do Meio Ambiente 

 Com foco na preservação ambiental e consumo consciente, 

iniciativa aconteceu no dia 7 de junho na Mata Viva da BASF 

 57 crianças e adolescentes selecionadas por meio de 

concurso de desenho participaram da ação 

Com o objetivo de incentivar o consumo consciente e a preservação 

ambiental, a BASF de Guaratinguetá organizou, no dia 7 de junho, um 

evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente para estudantes 

do bairro Engenheiro Neiva, em Guaratinguetá/SP. A ação, que 

aconteceu na área de preservação ambiental e reflorestamento Mata 

Viva, no complexo químico da BASF em Guaratinguetá, selecionou 57 

estudantes das escolas municipais e estaduais da região por meio de 

um concurso de desenhos com foco em preservação ambiental.  

 

A programação do evento, que é parte da estratégia global da BASF 

focada na realização de ações sustentáveis nos países em que atua, 

proporcionou aos participantes conhecer a história da Mata Viva, 

entendendo a contribuição desta para a perpetuação da 

biodiversidade local, incluindo visita ao mirante. Eles também jogaram 

a Trilha do Meio Ambiente, que tem como objetivo promover a 

educação ambiental de forma lúdica dentro dos seguintes temas 

inseridos em situações cotidianas: uso consciente de energia e água, 

descarte correto de resíduos, além de conhecerem soluções BASF 

que contribuem com essa temática.  
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A ação contou com a parceria da Secretaria de Educação e com a 

Diretoria de Ensino do Município, que são parceiras da BASF em 

outras iniciativas. “A Educação Científica e Ambiental é um dos pilares 

da estratégia de Engajamento Social da BASF. Por isso, sempre 

buscamos conexões por meio de parcerias a fim de contribuir para um 

futuro sustentável”, explica Patrick Silva, diretor do Complexo Químico 

da BASF em Guaratinguetá e diretor de Infraestrutura e Energia da 

BASF na América do Sul. 

 

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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