Informação à Imprensa

Sustentabilidade: Empregados do Grupo Solvay realizam
Citizen Day em apoio à Cúpula de Ação Climática da ONU

Bruxelas, 17 de setembro de 2019 - Os empregados do Grupo Solvay de 160 locais
em todo o mundo estão unindo forças com as comunidades locais durante o primeiro
Citizen Day (Dia do Cidadão) da empresa. A Solvay escolheu 'preservação ambiental'
como tema para o Dia do Cidadão de 2019, em apoio à Cúpula de Ação Climática da
ONU, que será realizada em 23 de setembro, e como parte do compromisso de
sustentabilidade do Grupo.
“Temos 24.500 empregados - e isso significa muitas oportunidades para fazer a
diferença em nossas comunidades. Tenho orgulho de lançar o primeiro Citizen Day da
história da Solvay, abrangendo um tema específico a cada ano. Nesta primeira ocasião,
abordaremos a preservação do meio ambiente. Estas ações em diversos locais, em
escala global, aumentarão a conscientização sobre como podemos, como indivíduos e
integrantes de equipes, e como uma empresa, cuidar do planeta que todos
compartilhamos”, disse Ilham Kadri, CEO da Solvay.
Os locais (sites industriais e escritórios) do Grupo Solvay organizarão suas próprias
iniciativas do Citizen Day no período de 17 a 27 de setembro, com empregados
participando de atividades locais. Em 20 de setembro, os descendentes das famílias
fundadoras da empresa e a CEO Ilham Kadri se juntarão aos funcionários na sede da
empresa em Bruxelas, na Bélgica, e suas famílias em atividades com o objetivo de
preservar a biodiversidade no campus da Solvay.
Os locais da Solvay realizarão atividades do Citizen Day sempre que possível em
cooperação com associações locais, iniciativas governamentais ou ONGs, escolhendo
um tema diferente a cada ano, tendo em comum o objetivo de melhorar o mundo ao
nosso redor e contribuir para as comunidades locais. O Citizen Day contribuirá para as
cinco metas de sustentabilidade da Solvay até 2025, sendo que uma delas é duplicar o
número de funcionários envolvidos em ações sociais locais.

Entre os exemplos de ações que unem os empregados do Grupo Solvay em todo o
mundo para preservar o meio ambiente estão ações de educação sobre temas como
energia solar, conservação de água, reciclagem e recuperação de resíduos em escolas
ou comunidades locais em Paulínia, no Brasil, e em Augusta, nos Estados Unidos; o
plantio de árvores nas colinas de Umbari, perto de Mumbai, na Índia, para reabilitar uma
floresta, e de 200 árvores de cedro em um parque em Devnya, na Bulgária; a limpeza e
triagem de lixo do rio Yang-tsé, na China, e na praia de Rayong na Tailândia; a
transformação de terras não utilizadas na Tailândia em uma "fazenda" de banana para
escolas próximas e no Chile em um jardim aberto ao público; e a promoção da
biodiversidade em locais como Lyon, na França e Piemonte, nos Estados Unidos.
No Brasil, além das ações em Paulínia, a empresa já definiu uma série de atividades
relacionadas ao Citizen Day. Um total de 100 empregados do escritório central da
empresa em São Paulo, previamente inscritos, participará voluntariamente do plantio de
árvores frutíferas dentro do condomínio Centro Empresarial, que abrange as
comunidades próximas ao Jardim São Luiz, na zona Sul da cidade.
A quantidade de voluntários remete às comemorações dos 100 anos da Rhodia,
empresa do Grupo Solvay, no Brasil, que estão sendo completados em 2019. O evento
será realizado na sexta-feira, dia 27 de setembro, com a presença da presidente do
Grupo Solvay na América Latina, Daniela Manique. Em Santo André, está sendo
realizada uma campanha junto aos empregados para mostrarem através de fotos as
ações sustentáveis que realizam fora do ambiente de trabalho.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, comprometida
com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay
inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e
soluções são utilizados em aviões, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos médicos,
baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 24.500 pessoas em 62
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,3 bilhões em 2018, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo, resultando em uma margem
de EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris
(Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas ações (SOLVY) são
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com
a marca Rhodia.
100 anos de presença no Brasil – Sob as marcas do pioneirismo e da inovação, a Rhodia,
empresa do Grupo Solvay, está completando 100 anos de atividades no Brasil em 2019. A
empresa iniciou sua trajetória de sucesso em Santo André – SP, com a instalação de uma
unidade industrial de produtos químicos, que representou o primeiro passo da industrialização
da região do ABC paulista. Sempre à frente do seu tempo, a Rhodia tem dado ao longo desse
período uma contribuição decisiva para o fortalecimento do setor químico/têxtil e da indústria do
Brasil em geral, com o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos para diversos
mercados, e com um profundo relacionamento com a sociedade brasileira. Desde setembro de
2011, a Rhodia faz parte do Grupo Solvay, um dos mais relevantes players internacionais em
materiais avançados e especialidades químicas.
Saiba mais em www.rhodia.com.br e em www.solvay.com
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