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Informação de imprensa 

Projeto Mais Verde Mais Vida promove oficinas para 

construção de hortas familiares em Guaratinguetá 

 Iniciativa ensina à população técnicas de cultivo de hortas 

verticais, horizontais e em garrafas PET  

 Mais de 7.500 pessoas são beneficiadas com a produção de 

hortaliças e legumes 

 BASF é patrocinadora do projeto 

 

São Paulo, 24 de novembro de 2017 – Por meio do projeto Mais 

Verde Mais Vida, da Asaben (Associação de Moradores do Bairro 

Engenheiro Neiva), moradores de Guaratinguetá participam de 

oficinas para aprender técnicas de cultivo de hortas verticais, 

horizontais e em garrafas PET. Cerca de 1.500 pessoas são 

beneficiadas diretamente pela ação e mais 7.500 impactadas em toda 

a região. A iniciativa faz parte do Programa de Patrocínio a Projetos 

Comunitários da BASF que, em 2017, apoiou seis projetos das áreas 

de saúde, segurança e meio ambiente em Guaratinguetá e São 

Bernardo do Campo. 

 

O Mais Verde Mais Vida busca oferecer a experiência de entrar em 

contato com a terra e a produção de alimentos, além de garantir a 

oferta de folhas e vegetais frescos e proporcionar uma alimentação 

mais saudável para as famílias participantes. As garrafas PET 

utilizadas na oficina são trazidas pelo público participante, enquanto a 

Novembro de 2017 
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Associação disponibiliza os outros recursos, como mudas de 

hortaliças, adubo e ferramentas. 

 

Já nos primeiros meses de implantação, a iniciativa apresentou 

excelentes resultados. “O projeto possibilitou a diminuição dos gastos 

familiares com a compra de hortaliças e legumes, além de, em alguns 

casos, proporcionar um aumento do orçamento doméstico pela venda 

de verduras para mercados locais, ajudando a movimentar a 

economia da região”, diz Patrick Silva, diretor de Infraestrutura da 

BASF para América do Sul e do Complexo Químico de Guaratinguetá. 

“A iniciativa faz parte de nossa estratégia voltada para a 

sustentabilidade e continuaremos com o Programa de Patrocínio a 

Projetos Comunitários em 2018”, completa o executivo.                       

 

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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