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Yara promove doações para o combate ao coronavírus (COVID-19) nos 
municípios da região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais 

  
Iniciativa visa mitigar os impactos do COVID-19 e fomentar a economia local  

 
A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, está apoiando ações voltadas ao combate do coronavírus                
(COVID-19) na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Nessa região, foram beneficiados os             
municípios de Serra do Salitre, Cruzeiro da Fortaleza, Patrocínio e Lagamar, além dos municípios              
atendidos pela AMAPAR (Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba) e o CISPAR              
(Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba). Cerca de R$ 260 mil             
foram destinados para iniciativas voltadas para saúde coletiva, como a aquisição de equipamentos             
hospitalares, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), máscaras caseiras e profissionais, além de            
cestas básicas para instituições de atendimento social.  

Além de envolver as comunidades das cidades, por meio das secretarias municipais de saúde locais,               
assistências sociais, secretaria da Educação, Rotary Club de Serra do Salitre, Casa da Amizade de               
Serra do Salitre e APAE de Cruzeiro da Fortaleza, as doações também beneficiaram o Hospital Santa                
Casa de Patrocínio, a regional da Defesa Civil de Patos de Minas que integra o Corpo de Bombeiros de                   
Minas Gerais, e o Lar das Crianças, em Patrocínio. Neste mês de junho, a empresa também doou R$50                  
mil reais para a AMAPAR e o CISPAR, para mitigar os impactos do coronavírus na região. 

 
Costurando Esperança 
 
O Projeto Costurando Esperança teve início no começo do mês de maio a partir de uma ação conjunta                  
entre a Yara, o Rotary Club, a Casa da Amizade de Serra do Salitre e a Secretaria Municipal de Saúde                    
do município. Cerca de 9.500 máscaras foram produzidas por costureiras de Serra do Salitre. “Sei que                
pessoas muito especiais estão recebendo. São pacientes que conhecemos as histórias, as famílias e as               
dificuldades. Essas máscaras trazem proteção e a sensação de que o cuidado está sendo ofertado”,               
afirma a doutora Carla Ferreira de Souza, diretora Técnica do Hospital Municipal de Serra do Salitre.  

O orgulho de participar desta ação é destaque na fala da presidente da Casa da Amizade de Serra do                   
Salitre, Patrícia Ferreira Baptistão Fagundes: “Estamos quase no fim do projeto aqui em Serra, mas               
sabemos que muito ainda temos para fazer. Estou felicíssima em poder ajudar na prevenção do               
COVID-19. Me envolvi muito e, a cada máscara distribuída, a minha felicidade aumenta.” 

Por meio de uma parceria inédita entre a Yara, a APAE de Cruzeiro da Fortaleza e a prefeitura municipal,                   
idosos e portadores de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma, também estão recebendo              
gratuitamente máscaras de pano de proteção confeccionadas por 10 costureiras residentes na cidade e              
no Distrito de Brejo Bonito. Ao todo, cerca de 4.400 máscaras caseiras foram entregues à população, de                 
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forma reforçar a proteção à pandemia no município. Além de apoiar as costureiras com uma renda extra,                 
a iniciativa também colabora com a economia local ao privilegiar a compra de materiais na região.  

A Yara está colaborando em todas as 25 cidades nas quais está presente no Brasil, com operações ou                  
atuação comercial. O dinheiro destinado para as ações em Minas Gerais integram o montante de R$ 1                 
milhão que a empresa está doando para mitigar os impactos da pandemia no País. Todas as doações                 
seguem critérios estabelecidos, que consideram o cenário e as emergências locais, conforme as maiores              
necessidades de cada município ou de suas proximidades.  

Para Carlos Lienstadt, vice-presidente de Recursos Humanos e Comunicação da Yara Brasil, o momento              
é de unir forças com a sociedade, outras empresas e poder público. “Consideramos fundamental              
participarmos desse movimento de solidariedade, contribuindo para atender demandas emergenciais nas           
regiões onde atuamos para enfrentar esse momento crítico. Nossas ações estão conectadas aos             
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que balizam nossas decisões de Responsabilidade Social           
Corporativa”, explica. 
 

Sobre a Yara 
 
A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, cultiva conhecimento para alimentar o mundo e proteger o                 
planeta de forma responsável. Para concretizar esses compromissos, lidera o desenvolvimento de            
ferramentas agrícolas digitais destinadas à agricultura de precisão e trabalha em estreita colaboração             
com seus parceiros em toda a cadeia de valor de alimentos com o objetivo de desenvolver soluções                 
sustentáveis e ser a empresa de nutrição de plantas do futuro. Fundada na Noruega, em 1905, para                 
resolver a emergente crise de fome na Europa, a Yara está presente no mundo todo, com mais de 17 mil                    
colaboradores e operações em mais de 60 países. Em 2018, registrou uma receita de US$ 12,9 bilhões. 
 
No Brasil, a Yara contribui para desenvolver a agricultura nacional, contemplando em suas soluções              
nutricionais todos os solos e culturas. A empresa também fornece soluções industriais para a redução de                
poluentes, melhorando a qualidade do ar das cidades. Presente no País desde a década de 1970, a                
empresa possui operações industriais, de mistura e distribuição nos principais polos agrícolas do Brasil,              
contando com aproximadamente 7 mil colaboradores. 
 
 
Informações à imprensa 
 
CDI Comunicação e Marketing 
William Gimenes (11) 3817-7910 e 97648-7626 – william@cdicom.com.br  
Carlos Teciano (11) 3817-8007 – carlos.teciano@cdicom.com.br 
Lena Miessva (11) 3817-7999 e (11) 99502-9753 – lena@cdicom.com.br  
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Jorge Valério – (11) 3817-8002 – jorge@cdicom.com.br  
 
 


