
 
 

 
 

 

Ubyfol realiza doações de cestas básicas e respiradores    
a instituições de Uberaba 

 
São Paulo, 27 de maio de 2021 – Comprometida socialmente em apoiar instituições 
atuantes no combate à pandemia do coronavírus, a Ubyfol – multinacional brasileira 
referência em nutrição vegetal – está realizando doações para a campanha Agro 
Solidário e para o Hospital Regional de Uberaba.  
 
Referência no tratamento de Covid-19 na cidade, o Hospital Regional de Uberaba 
receberá 5 respiradores do modelo 7Lives Helmet – interface de ventilação mecânica 
não invasiva, com o objetivo de ampliar a capacidade de pacientes atendidos e a 
qualidade do serviço prestado.  
 
A companhia também realiza a doação de 100 cestas básicas ao Agro Solidário, iniciativa 
promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba que acontece de 1º de maio 
a 15 de julho e tem como missão ajudar entidades beneficentes que estão passando por 
dificuldades com os efeitos da pandemia. As arrecadações alcançadas serão destinadas 
a mais de 10 entidades uberabenses.  
 
“A Ubyfol, consciente do momento delicado pelo qual que a cidade está passando em 
relação ao enfrentamento da Covid-19 e de todos os efeitos da pandemia, 
principalmente para as comunidades mais carentes, decide apoiar os profissionais de 
saúde e as instituições que têm trabalhado incansavelmente para fazer a diferença na 
vida dessas pessoas”, diz Cassiana Machado, diretora de recursos Humanos da Ubyfol.  
 
Entre as entidades que receberão as cestas básicas arrecadas pela campanha Agro 
Solidário estão o Lar André Luiz, que acolhe pessoas idosas acima de 60 anos; a OASIS – 
Uberaba, que acolhe crianças e jovens em tratamento de câncer pelo SUS e conta com 
13 projetos com o intuito de fortalecer física e psicologicamente as pessoas atendidas, 
e a ONG Mãos Amigas – Anjos do Amor, que auxilia pessoas em situação de 
vulnerabilidade. 
 
Sobre a Ubyfol 
A Ubyfol é uma multinacional brasileira especialista em nutrição vegetal que trabalha 
no desenvolvimento de produtos especiais, fornecendo macro e micronutrientes para 
recobrimento de grânulos, tratamento de sementes, mudas e toletes, e aplicações 
foliares para todas as culturas agrícolas. Fundada em 1985, a empresa atua em todo o  
 
 



 
 

 
 
 

território nacional e também no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai e em Portugal. Eleita a 
melhor empresa de nutrição vegetal do Brasil por diversas instituições independentes, 
a Ubyfol semeia a valorização humana como cultura empresarial e une esforços para 
levar ao agricultor soluções eficientes, apoiadas no conhecimento científico e no 
domínio das tecnologias mais recentes.   
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