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Ajuda de emergência para áreas afetadas pelo sismo na Turquia e na Síria 

Henkel doa 1 milhão de euros para assistência na Turquia e 
Síria 

Düsseldorf, Alemanha – Com grande consternação, a Henkel tem acompanhado as notícias 
da catástrofe do sismo na Turquia e na Síria, que custou a vida de milhares de pessoas. A 
ajuda é urgente. Assim, a Henkel determinou um pacote de ajuda de emergência de 1 milhão 
de euros, em colaboração com a Fundação Fritz Henkel Stiftung. Inclui doações em bens 
necessários com urgência, doações de produtos e ajuda financeira, atribuídos a organizações 
de ajuda internacionalmente ativas, como Aktion Deutschland Hilft, I.S.A.R International 
Search and Rescue e International Red Cross. Na terça-feira, 7 de fevereiro, a Companhia 
tinha anunciado um pacote inicial de socorro de 100.000 euros, que foi agora acrescido de 
mais 900.000 euros face à dimensão da catástrofe. 

"Estamos profundamente chocados com o terrível desastre na Turquia e na Síria. Os nossos 
pensamentos estão com os milhares de vítimas, suas famílias e amigos. Agora é importante 
que nós, como comunidade internacional, forneçamos assistência não burocrática para que 
as forças de emergência no terreno possam ser equipadas com os recursos necessários", 
afirma Carsten Knobel, CEO da Henkel. 

Adicionalmente, estão previstas campanhas de doação de colaboradores em alguns países. 

About Henkel 
With its brands, innovations and technologies, Henkel holds leading market positions worldwide in the industrial 
and consumer businesses. The business unit Adhesive Technologies is the global leader in the market of adhesives, 
sealants and functional coatings. With Consumer Brands, the company holds leading positions especially in hair 
care and laundry & home care in many markets and categories around the world. The company's three strongest 
brands are Loctite, Persil and Schwarzkopf. In fiscal 2021, Henkel reported sales of more than 20 billion euros and 
adjusted operating profit of around 2.7 billion euros. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock 
index DAX. Sustainability has a long tradition at Henkel, and the company has a clear sustainability strategy with 
concrete targets. Henkel was founded in 1876 and today employs a diverse team of more than 50,000 people 
worldwide – united by a strong corporate culture, shared values and a common purpose: "Pioneers at heart for the 
good of generations.” More information at www.henkel.com  
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