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Informação de imprensa 

BASF firma parceria com o Projeto Quem 

Ama Cuida, da Prefeitura de Guaratinguetá 

 Iniciativa contempla o plantio de mais de 500 mudas de 
árvores junto com a sociedade  

 Ação faz parte da Estratégia de Engajamento Social da 
BASF na região 

  

São Paulo, 12 de dezembro de 2017 – A BASF firmou uma parceria 

com o projeto ‘Quem Ama Cuida‘, da Prefeitura de Guaratinguetá, 

para o plantio de cerca de 500 mudas de árvores no Recinto de 

Exposições. A ação, que aconteceu em 9 de dezembro de 2017, é 

parte da Estratégia de Engajamento Social da BASF na América do 

Sul, que é baseada no valor compartilhado (negócios que geram 

rentabilidade e contribuem para o desenvolvimento socioambiental) e 

na cidadania  corporativa (atuação nas comunidades onde a empresa 

atua). A implementação da estratégia é feita em parceria com a 

sociedade, principal beneficiada das ações, como no caso do Edital 

Conectar para Transformar, que apoia projetos de impacto social e 

ambiental no Brasil, Chile e Argentina. 

 

O plantio dessas árvores é um compromisso da BASF com a 

Prefeitura de Guaratinguetá. A decisão de realizar a ação em área 

externa à fábrica visa beneficiar o município e a população de 

Guaratinguetá. “A estratégia de engajamento social da BASF 

contempla três pilares: Educação Científica e Ambiental, 

Empregabilidade e Proteção dos Recursos Naturais e Biodiversidade. 

Dezembro de 2017 

 

Larissa Lopes 

Telefone: 12 3128 1543 

Celular: 12 99757 0555 

larissa.lopes@basf.com 

 

 

 

mailto:larissa.lopes@basf.com


 

 

A BASF possui em suas instalações a maior área verde da região, 

que é o projeto Mata Viva, que já plantou mais de 250 mil mudas 

nativas e continua com o plantio“, diz Patrick Silva, diretor de 

Infraestrutura da BASF para América do Sul e do Complexo Químico 

de Guaratinguetá. “Nessa oportunidade, decidimos, em acordo com a 

Prefeitura, plantar as árvores fora das instalações da BASF e convidar 

a população a participar“, completa Patrick. 

 

Para Marcos Soliva, Prefeito de Guaratinguetá, a parceria da BASF 

com o projeto ‘Quem Ama Cuida‘ reforça o compromisso da BASF 

com a cidade. ‘‘Essa ação permite o engajamento da sociedade de 

Guaratinguetá para a conscientização da zeladoria da cidade por 

meio de ações ambientais. E a construção de parcerias para a 

concretização dessas atividades é fundamental‘‘, diz o prefeito. 

 

 

   

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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