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A Guararapes
acredita que um
futuro melhor se
constrói no presente.

Apoio à saúde
Diante de um ano desafiador e em meio a pandemia causada
pela Covid-19, intensificamos as ações na área da saúde.
O Hospital Maicé, em Caçador- SC, recebeu uma reforma estimada
em meio milhão de reais proporcionando a toda comunidade um
espaço amplo, funcional e moderno para os atendimentos. Além
disso, o Hospital Santa Cecília, em Santa Cecília- SC, também
recebeu novos móveis para a recepção e laboratórios.

Nossa responsabilidade vai além dos portões da empresa, por isso
investimos em ações sustentáveis para o meio ambiente e em
estratégias para promover o bem-estar de toda comunidade, seja
através de investimentos na área de educação, esporte, cultura,
saúde ou no apoio ao desenvolvimento social e econômico.
O objetivo é aumentar a qualidade de vida das pessoas no presente
e construir um futuro melhor para as próximas gerações.
Em 2020 foram destinados mais de R$

2.340.000,00 em doações.

Outubro Rosa e
Novembro Azul
Em todas as nossas unidades, durante Outubro Rosa e Novembro
Azul máscaras foram distribuídas e convênios locais foram
firmados para que todos os colaboradores pudessem fazer
exames preventivos para saúde da mulher e do homem.

Fábrica do Noel
A Fábrica do Noel é uma caixa, distribuida para
mais de 1000 famílias, repleta de atividades e
brincadeiras para integrar pais e filhos. Uma dessas
propostas é a iniciativa Natal Presente, que consiste
em mobilizar as crianças a doarem seus brinquedos,
o resultado foi cerca de 300 brinquedos doados.

Apoio ao esporte
Com o intuito de incentivar o esporte na comunidade local, seguimos
apoiando a equipe de Futsal Pato Branco, que se destaca pela formação
de novos talentos e também o time de Futsal Palmas Esportes,
que vem ganhando notoriedade nas competições regionais.

Marcenaria
do Bem
Apoiamos a ação Marcenaria do
Bem, iniciativa do Instituto Léo, que
distribuiu mais de R$ 2 milhões para
cerca de 3.600 marceneiros que
perderam renda durante a pandemia.

Doações
2018 a 2020
(Números expressos em reais/mil)
// Compensados (Indústria de Compensados Guararapes Ltda.)
// Painéis (Guararapes Painéis S.A.)

Doações via desembolso de caixa

Dia da
Árvore
Para reforçar a importância das
árvores e incentivar o plantio
e cultivo, distribuimos entre os
nossos funcionários 2000 mudas
de árvores frutíferas e nativas.
As espécies escolhidas foram:
Cerejeira, Pitanga e Araçá.

2018

2019

2020

TOTAL

Compensados

573.932

492.655

309.122

1.375.709

Painéis

409.565

454.460

550.392

1.414.417

Total

983.497

947.115

859.514

2.790.126

Doações via leis de incentivo
2018

2019

2020

TOTAL

Compensados

552.316

225.170

808.014

1.585.500

Painéis

379.810

718.447

673.196

1.771.453

Total

932.126

943.617

1.481.210

3.356.953

Total de doações no período
Compensados
Painéis
Total

2018

2019

2020

TOTAL

1.126.248

717.826

1.117.136

2.961.210

789.375

1.172.907

1.223.588

3.185.870

1.915.623

1.890.732

2.340.725

6.147.080

Compromisso com o
meio ambiente e com um
mundo mais verde.
A Guararapes conta com a certificação FSC® - Forest Stewardship Council® (Conselho de
Manejo Florestal): compromisso que atesta que a madeira utilizada na fabricação dos
produtos é proveniente de florestas manejadas de forma ambientalmente adequada,
economicamente viável, socialmente benéfica e de outras fontes controladas.

Procure por produtos certificados FSC®

A Guararapes também é certificada na ISO 14001 que atesta nosso
compromisso em seguir padrões internacionais em relação ao manejo
florestal, ao tratamento de água e efluentes e a segurança do trabalho.

Conquistamos o selo “Coprocessamento – Empresa Responsável”, resultado da
nossa constante preocupação com a eliminação de passivos ambientais.
O Coprocessamento permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados,
garantindo um ciclo de vida sustentável e com menos impacto ao meio ambiente.

www.guararapes.com.br

