
 
 
 

 

 
Press Release 
  Paris, 18 de março de 2020 

A TEREOS, LÍDER MUNDIAL NA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR E NA PRODUÇÃO 

DE ÁLCOOL, DESTINA CINCO DE SUAS USINAS NA FRANÇA PARA A 

FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 

 
As cinco usinas são as de Artenay (Loiret), Origny-Sainte-Benoite (Aisne), Lillers (Pas-de-Calais), 
Morains (Marne) e Nesle (Somme), localizadas nas regiões Norte, leste e Centro da França. Elas 
possuem o know-how necessário para a fabricação de álcool farmacêutico e capacidades de 
produção significativas, que fazem da Tereos a principal produtora de álcool na França. Essas 
capacidades serão utilizadas para a fabricação de álcool em gel. A Tereos, que tem um papel de 
corporação cidadã, dará assim a sua contribuição para a solidariedade nacional. 

Esta produção já começou em uma primeira instalação e será disponibilizada gratuitamente para as 
Agências Regionais de Saúde e hospitais das regiões próximas, que estão passando por situações 
muito críticas. 

"Diante da provação sem precedentes que estamos passando, consideramos nosso dever contribuir 
e apoiar médicos, enfermeiros e todos os que lutam todos os dias para salvar vidas". É um 
compromisso compartilhado por todos os Associados Cooperados e todas as equipes do nosso 
Grupo", disse Alexis Duval, Diretor Presidente da Tereos. 
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Sobre a Tereos : Valorizar as matérias-primas agrícolas para o desenvolvimento de produtos alimentícios 
de qualidade é a nossa visão. Tereos é uma líder global nos mercados de açúcar, álcool, etanol e amidos. 
Os compromissos do grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance 
da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O grupo Tereos reúne 12 mil 
produtores cooperados e possui com reconhecido know-how no processamento de beterraba, cana-de-
açúcar e cereais. Operando 49 unidades industriais e contando com 26.000 colaboradores em 18 países, 
a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. No período 
de 2018/19, o grupo obteve uma receita de 4,4 bilhões de euros 

mailto:alazarevic@tereos.com
mailto:lea.vdc@rp-carrees.com
mailto:camille.paplorey@rp-carrees.com
mailto:chrisdo@dgm-conseil.fr

