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BASF lança projetos selecionados pelo edital Conectar para 
Transformar em São Bernardo do Campo 

 Iniciativas da Fundação Abrinq e Instituto Geração Futura serão 
desenvolvidas na cidade neste ano  

 No total, onze projetos de impacto social e ambiental serão apoiados no 
Brasil, Chile e Argentina 

 

São Paulo, 20 de abril de 2018 – Em evento em São Bernardo do Campo, a BASF 

realizou ontem (19) o lançamento dos projetos selecionados pelo edital BASF 

Conectar para Transformar 2018: Brincando ComCiências, da Fundação Abrinq, de 

educação científica, e Projeto Mão na Massa, do Instituto Geração Futura, com foco 

em empregabilidade feminina. A solenidade aconteceu no Complexo Industrial de 

Tintas e Vernizes da BASF, em São Bernardo do Campo, e contou com a presença 

de Ricardo Gazmenga, diretor de operações de tintas da BASF para a América do 

Sul, representantes da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, Secretaria 

de Educação, comunidade e, também, colaboradores da empresa. 

Os dois projetos da impacto social estão entre os 11 que a BASF selecionou para 

apoiar em 2018 no Brasil, Chile e Argentina. As iniciativas, que têm como objetivo 

contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde estão localizadas 

unidades da BASF nos três países, contemplam as áreas de educação científica e 

ambiental; empregabilidade; e proteção dos recursos naturais e biodiversidade. A 

utilização do  edital faz parte da Estratégia de Engajamento Social da BASF na 

América do Sul, que prevê ampliar seu impacto positivo ao conectar a resolução de 

desafios sociais à estratégia de negócio da empresa.  

“Os projetos selecionados focam em educação e empregabilidade, dois dos 

maiores desafios sociais da atualidade. Acreditamos e esperamos que estas ações 
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tenham um importante impacto positivo na  comunidade, contribuindo para 

transformar para melhor a vida de muitas pessoas”, afirma Gazmenga. 

Conheça os projetos que serão apoiados em São Bernardo do Campo com 

recursos próprios: 

1. Brincando Comciências, da Fundação Abrinq 

O projeto objetiva incentivar aprendizagens relacionadas ao raciocínio lógico 

(matemático) e científico (ciências da natureza) de alunos da pré-escola por meio 

da melhoria das práticas pedagógicas da rede pública de ensino. Cerca de 40 

professores serão capacitados pela iniciativa e 1.800 alunos entre 4 e 5 anos serão 

beneficiados diretamente. 

2. Projeto Mão na Massa, do Instituto Geração Futura 

Objetiva capacitar em panificação mulheres moradoras dos bairros Demarchi, 

Batistini, Botujuru e dos Casa, com idade a partir de 18 anos, que se encontram em 

situação de baixa renda e vulnerabilidade social. A comunidade como um todo 

também será impactada, pois a ação dessas mulheres visa fortalecer o comércio 

local. 

 

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 mais de 

115 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 € 64.5 bilhões em 2017. 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. 

 

INFORMACÕES PARA A IMPRENSA 

Aline Boniolo / Andrea Benedetti  

3147- 7231 / 7467  

basfcorp@maquinacohnwolfe.com  

http://www.basf.com.br/
mailto:basfcorp@maquinacohnwolfe.com

