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Práticas de responsabilidade socioambiental empresarial

Prática corporativa ligada ao setor

Ações sociais

Festa de Fim de Ano Social – na festa de confraternização do escritório 
em São Paulo, foi feita uma campanha de arrecadação e doação de 
alimentos, cestas básicas e recursos financeiros para a Associação de 
Apoio à Criança em Risco (Acer), além de apresentação musical 
executada pelas crianças da ONG.

Descarte de medicamentos vencidos – coleta de cerca de 3,5 quilos por 
mês de remédios sólidos e líquidos trazidos pelos colaboradores e 
depositados em dispositivos específicos situados no ambulatório
da companhia, posteriormente recolhidos por fornecedor especializado, 
além do envio das embalagens secundárias dos medicamentos para 
empresa de reciclagem.

Campanhas de arrecadação – mobilização de colaboradores da matriz 
e da fábrica para coleta e doação de brinquedos, material escolar, 
roupas, fraldas e alimentos, por colaboradores da matriz e da fábrica, 
beneficiando mais de 500 pessoas, sobretudo crianças, adolescentes e 
jovens do Lar Feliz, Casa da Criança & Adolescente de Santo Amaro, 
Portal da Ajuda e Associação de Apoio à Criança em Risco (Acer).

Fundação Dorina Nowill para Cegos – contribuição para a entidade 
produzir dez títulos infantis audiodescritivos da Coleção Brailinho 
Tagarela, com tinta braile. Com a contribuição, também foram feitas 4 
mil canetas especiais que possibilitam a leitura. Elas serão enviadas a 
duas mil organizações, entre escolas públicas e bibliotecas da capital 
paulista, beneficiando mais de 550 mil crianças e adolescentes. O 
investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP). A produção será 
finalizada ainda este ano.

Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna (SP) – doação de 712 
uniformes dos colaboradores da fábrica ao Projeto Solidariedade 
Sustentável. A ação permitiu que dezenas de alunas do curso de corte e 
costura do Fundo e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai) transformassem as roupas em sacolas, bolsas, carteiras, 
caminhos de mesa, jogos americanos, aventais, colcha, móbiles e 
embalagens para comercialização. 

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc) – 
contribuição para o Projeto Sonhos Reais, que consiste na construção de 
um novo anexo do hospital do Graacc em São Paulo (SP). O investimento 
foi realizado com incentivo fiscal via Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Fumcad-SP). 



Ações sociais

Hospital Pequeno Príncipe – contribuição para o Programa Família 
Participante, que presta cerca de 21.500 atendimentos por ano aos 
familiares de crianças em tratamento em Curitiba (PR), humanizando a 
internação. O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-PR). 

Ler é uma Viagem – contribuição para a entidade realizar o projeto 
Tecer, Bordar e Brincar com Histórias, que estimula 2.400 crianças, 
adolescentes e jovens a cultivar o hábito e o prazer da leitura, em 
Jaguariúna (SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via 
Programa de Ação Cultural (ProAC). 

Treinadores da Alegria – apoio à realização de 22 apresentações do 
teatro interativo O Luxo do Lixo, sobre o bom uso dos recursos naturais. 
Em Jaguariúna (SP) e São Paulo (SP), o público total foi de 4.400 pessoas. 
O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Programa de Ação 
Cultural (ProAC).

Projeto Lar Feliz – contribuição para a entidade realizar o Projeto Arte, 
Cultura e Aprendizagem, que engloba a reforma do centro cultural, 
compra de equipamentos de cozinha, informática, materiais culturais e 
artísticos para beneficiar 120 crianças e adolescentes, em Jaguariúna 
(SP). O investimento foi realizado com incentivo fiscal via Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad-SP).

Nós faremos nosso melhor diariamente e de forma 
sustentável para tornar a saúde disponível para todos 

e mostrar que nós acreditamos em um mundo em 
que saúde seja mais do que integridade física. Saúde 

para nós também significa bem-estar emocional, 
social, profissional, intelectual e espiritual.
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