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Informação de imprensa 

Reunião sobre novo Edital BASF Conectar para 

Transformar será realizada em 21 de agosto em São 

Bernardo do Campo 

  BASF apoiará projetos voltados para educação científica e 

ambiental; empregabilidade; e proteção dos recursos 

naturais e biodiversidade para 2018; 

 Inscrições para o edital serão abertas no final de agosto;  

 Dúvidas sobre a inscrição poderão ser tiradas durante o 

encontro.  

 

São Paulo, 15 de agosto de 2017 – A BASF convida a comunidade 

de São Paulo e do ABC para participar de um encontro sobre o 

Edital Conectar para Transformar 2018, que será realizado em 21 

de agosto, às 19h, no Complexo Industrial de Tintas e Vernizes da 

BASF, em São Bernardo do Campo. O objetivo desta ação é 

esclarecer eventuais dúvidas das instituições interessadas em 

inscreverem seus projetos de impacto social no programa, que terá 

as inscrições abertas no final de agosto.  Para participar da reunião, 

os interessados devem enviar o nome, instituição, e-mail e número 

do RG para sustentabilidade@basf.com até o dia 18 de agosto. 

 

O Complexo Industrial de Tintas e Vernizes da BASF está 

localizado na Avenida Angelo Demarchi, 123, Demarchi, São 

Bernardo do Campo. Para os representantes das instituições que 

não puderem comparecer ao local nesta ocasião, será 

disponibilizada uma reunião virtual no dia 5 de setembro, às 10h. 

Agosto de 2017 

 

Fabiana Nunes 
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Neste caso, também basta enviar os dados para o e-mail para 

receber as informações para conexão. 

 

Essa seleção pública faz parte da estratégia de engajamento social 

da BASF, que visa conectar os desafios sociais à estratégia do 

negócio, contribuindo para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Edital BASF Conectar para Transformar 

 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades em que atua, a BASF busca novos projetos de 

impacto social nas áreas de educação científica e ambiental; 

empregabilidade; e proteção dos recursos naturais e biodiversidade 

para apoiar em 2018. 

 

O edital BASF Conectar para Transformar é publicado no Brasil, 

Chile e Argentina e tem como foco os municípios de Guaratinguetá 

e São Bernardo do Campo (Brasil), Carrascal (Quinta Normal, Chile) 

e Tortuguitas (Malvinas Argentinas, Argentina). Podem participar 

entidades com ou sem fins lucrativos, ONGs, OSCIPs, 

empreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas de 

qualquer região dos três países, no entanto, os projetos devem ser 

implementados em um dos quatro municípios citados. 

 

Serviço 

O que: Reunião sobre o Edital BASF Conectar para Transformar 

Quando: 21 de agosto, às 19h 

Onde: Complexo Industrial de Tintas e Vernizes da BASF (Avenida 

Angelo Demarchi, 123, Demarchi, São Bernardo do Campo)  

 

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. 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Aline Boniolo / Bruna Marconi / Andrea Benedetti  
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