Relatório
SOCIAL2015

Sobre o
relatório
O Relatório Social Tupy 2015 busca trazer visão ampla
sobre a atuação da Companhia em sua relação com
as pessoas. Elencamos neste documento as políticas,
ações, projetos e programas que têm como públicoalvo os funcionários e as comunidades dos municípios
onde temos operações de manufatura.
Este é o segundo ano em que o relatório é publicado
no formato atual, trazendo as principais realizações
e investimentos em pessoas conduzidos pela Tupy
ao longo de 2015. Os dados referem-se às quatro
unidades fabris – no Brasil e no México – e aos
escritórios comerciais nos EUA, no Brasil e na Europa.
Os temas tratados e as abordagens foram escolhidas
por sua relevância para a Companhia e partes
interessadas. Apresentam os resultados alcançados
na busca contínua por realizar o propósito estabelecido
em nossa Missão, especialmente no que diz respeito
a colaborar para “a realização dos objetivos de
nossos funcionários e apoiar as comunidades em que
atuamos”.
Não houve modificações de escopo ou abrangência
com relação à versão de 2014. Em caso de valores e
números distintos dos publicados na edição anterior,
as informações são reportadas com as devidas
explicações – alterações metodológicas ou mudanças
de escopo. Os temas estão organizados em três
dimensões: Quem Somos, Nossas Pessoas e Nossa
Comunidade.
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Mensagem
da presidência
O desempenho da Tupy no exercício de 2015
fortaleceu nossa convicção sobre a estratégia
que a Companhia concebeu e adotou como
guia para a condução de seus negócios,
embasada na diversificação de mercados,
produtos, clientes e no estabelecimento de
base manufatureira no exterior, a qual se
concretizou com a aquisição das unidades
mexicanas em 2012.
Desenhar estratégias impulsiona a
probabilidade de êxito das empresas, mas é
imprescindível, além de escolhas adequadas,
capacidade de execução abundante, o que
somente se conquista por meio de pessoas
competentes e comprometidas com
aspirações corporativas.
Nesse sentido, a formação de nossos
funcionários esteve no centro das atenções
em 2015, com o início do Programa de
Desenvolvimento de Lideranças, o qual se
estenderá pelos próximos anos. A iniciativa
é essencial para capacitar nossos gestores
a enfrentar e vencer desafios crescentes da
indústria e fortalecer a reputação de que
desfruta a Tupy no mercado.
Celebramos os 40 anos do Centro de
Treinamento, espaço criado na década
de 1970 na unidade de Joinville, com
base na visão de que o sucesso não se

faz sem pessoas competentes. Fomos
reconhecidos, ainda, com a conquista
do Prêmio Ser Humano, concedido pela
ABRH/SC – Associação Brasileira de
Recursos Humanos (SC) ao Programa Tupy
de Formação Escolar Básica.
A satisfação com os resultados alcançados se
estendeu à nossa atuação nas comunidades
do entorno de nossas operações. Em 2015,
beneficiamos mais de 11,7 mil pessoas,
por meio de ações – tanto da Companhia,
quanto de parceiros – que apoiamos com
recursos e infraestrutura. A comparação
deste número com o do exercício anterior –
5,6 mil crianças e adolescentes – demonstra
o avanço realizado. Desenvolvemos e
consolidamos programas com foco na
defesa e preservação do meio ambiente,
educação, esporte e cultura, em consonância
com a Política de Investimento Social Tupy.
Ao longo das páginas deste relatório, você
conhecerá os detalhes sobre essas e outras
ações, implantadas ou continuadas em
2015, e que servirão de pilares para os
anos seguintes.
Cordialmente,
Luiz Tarquinio Sardinha Ferro
Presidente Tupy S.A
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QUEM
SOMOS
Fundada em 1938, a Tupy é
especialista no desenvolvimento e
produção de componentes em ferro
fundido. Em sua carteira de negócios
predomina o fornecimento de blocos
e cabeçotes para motores, autopeças
para sistemas de suspensão, freio,
direção e transmissão, assim como a
prestação de serviços de usinagem.
Além do ramo automotivo, a
Companhia está presente no mercado
de conexões de ferro maleável –
utilizadas na indústria em geral e nos
setores de construção, petróleo e
gás, saneamento e irrigação – além
de granalhas e perfis contínuos para
usos industriais diversos.
Líder global do mercado de blocos e
cabeçotes de ferro para motores, a
Tupy conta com quatro plantas fabris,
localizadas no Brasil e no México,
emprega mais de 11,6 mil pessoas
e tem clientes em mais de quarenta
países. Em 2015, 81,9% das receitas

da Companhia advieram de negócios
internacionais. Para comercialização
de produtos e assistência local,
dispomos de escritórios estabelecidos
nas cidades de São Paulo, Detroit,
Indianápolis e Munique, além de
centros de distribuição nos Estados
Unidos e na Europa.
Entre os clientes da Companhia estão
os principais fabricantes de veículos e
motores do mundo – Ford, Cummins,
Audi, Caterpillar, Chrysler, Mercedes
Benz, MAN, John Deere, DAF, General
Motors, Volkswagen, Renault, Scania
e MWM, dentre outros. Fornecemos
componentes para a produção de
motores aplicados em veículos de
passeio, comerciais e off road
(máquinas agrícolas, de construção
e mineração), assim como em
geradores de energia e embarcações.
Contamos ainda com uma rede de
aproximadamente 3 mil distribuidores
no negócio de hidráulica.
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Nossas operações

Unidades Brasil
Unidade Joinville
Rua Albano Schmidt, 3.400 Joinville
Santa Catarina – CEP 89227-901
Unidade Mauá
Av. Manoel da Nóbrega, 424 Mauá
São Paulo – CEP 09380-120

Unidades México
Unidade Saltillo
Rua Isidro López Zertuche, 4003 Zona Industrial Saltillo – Coahuila
Código Postal 25230
Unidade Ramos Arizpe
Rodovia Monterrey – Saltillo, Km. 21,5
Ramos Arizpe – Coahuila
Código Postal 25900
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Missão
Contribuir para o sucesso de nossos
acionistas e clientes, por meio do
fornecimento de produtos fundidos,
usinados e serviços de alto valor,
colaborando para a realização dos
objetivos de nossos funcionários e
apoiando as comunidades em que
atuamos.

Visão
Ser líder global da indústria de fundição
e usinagem de ferro, com negócios
diferenciados de componentes de alta
tecnologia e de hidráulica industrial.
Reconhecida por ser:
» Primeira opção dos clientes;
» Empregador preferido;
» Atraente para o mercado de capitais.

Valores
pessoas
Saúde e Segurança
excelência econômica
Meio Ambiente e Comunidade
Orientação ao Cliente
Integridade
Comprometimento
Comunicação
Aprendizagem e Inovação
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Política de Gestão Saúde,
Segurança, Meio Ambiente,
Responsabilidade Social
e Qualidade
No que diz respeito aos assuntos disciplinados por esta
política, a Tupy deverá:
» Valorizar, reconhecer e desenvolver as pessoas;
» Realizar as suas atividades sem prejuízo à saúde, de forma
segura e consciente, prevenindo riscos;
» Entregar continuamente resultados excepcionais aos
nossos acionistas;
» Exigir o melhor dos fornecedores internos e externos;
» Atuar na sustentabilidade ambiental, otimizar a utilização
de recursos naturais, prevenir a poluição e contribuir para o
bem-estar das comunidades em que operamos;
» Atender a legislação, normas e demais requisitos aplicáveis;
» Priorizar a satisfação e a superação das expectativas do
cliente em termos de qualidade, entrega e serviços;
» Assegurar a atuação corporativa ética e socialmente
responsável;
» Promover a comunicação oportuna, aberta e transparente
com todos os públicos;
» Valorizar a aprendizagem e a inovação e buscar soluções
para a melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão;
» Agir com responsabilidade, senso de urgência e colaboração.
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Premiações

Prêmio Supplier
Quality Excellence
Process

Prêmio Top of Mind
- Grupo Revenda
Construção

Prêmio Top Of Mind
Santa Catarina

Prêmio
ANAMACO

Prêmio
Ser Humano

Prêmio ABERJE
(Associação Brasileira
de Comunicação
Empresarial)

Melhor Produto do
Ano 2015 – Grupo
Revenda

9

Destaques
Prêmio Ser Humano
Em 2015, a Tupy conquistou o Prêmio Ser Humano,
na categoria gestão de pessoas, com o case Programa
Tupy de Formação Escolar Básica. O prêmio é
concedido anualmente pela Associação Brasileira de
Recursos Humanos – ABRH/SC.
O Programa objetiva a elevação dos índices de
conclusão da escolaridade básica (ensino fundamental
e médio) na cidade de Joinville e está alinhado com
nosso valor Aprendizagem e Inovação. É aberto
aos funcionários da Companhia, seus dependentes
e também à comunidade e aos trabalhadores de
outras indústrias da região. Desde 2010, a iniciativa
contabiliza 180 turmas e 4.288 matrículas. É uma
ação realizada pela Tupy em parceria com o Serviço
Social da Indústria - SESI.

Circuito Boa
Vista Tupy
O case Circuito Boa Vista Tupy foi
reconhecido em nível estadual por
premiação concedida pela Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial, na categoria Comunicação de Programas, Projetos e
Ações Esportivas. Trata-se de iniciativa patrocinada pela Companhia,
em Joinville, visando promover o
uso da bicicleta para o lazer e o esporte. A cada edição do Circuito realizam-se passeio ciclístico e competição de ciclismo para amadores,
além de uma prova para ciclistas
profissionais.

Passeio ciclístico, evento
integrante do Circuito
Boa Vista Tupy.
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA
A estrutura de governança corporativa da Tupy segue
padrões globais e tem como pilares a comunicação
transparente, a garantia das melhores práticas em
processos decisórios e gestão sustentada na promoção
e fortalecimento dos Valores da Companhia.
Políticas, normas e códigos disseminam padrões, a
fim de tornar a Companhia cada vez mais eficiente e
facilitar a realização de seus resultados econômicos e
institucionais.

Controle Acionário
Tupy S.A.
A Tupy é uma companhia de
capital aberto que tem atualmente
dois acionistas controladores:
BNDESPAR – Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social Participações S.A. e
PREVI – Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil.

28%
BNDESPar

44%
Acionistas com
participação
menor que 5%

27,8%
Previ

Conselho de Administração
Composto por nove conselheiros, sendo três deles independentes, o Conselho
de Administração da Tupy é um órgão colegiado com funções deliberativas, cujo
elenco de atribuições principais compreende a orientação geral dos negócios
da Companhia, a supervisão e controle da gestão da diretoria executiva e o
acompanhamento dos resultados, de forma que metas estratégicas, operacionais
e financeiras sejam cumpridas de acordo com o planejamento e que sejam
atendidas as expectativas de acionistas e outros públicos de interesse.

Diretoria
A Diretoria tem como principal responsabilidade planejar e executar as ações
necessárias para que a Companhia cumpra seus objetivos estratégicos,
operacionais e financeiros (em conformidade com o estabelecido pelos
Acionistas Controladores e o Conselho de Administração), visando a criação de
valor, o atendimento das aspirações de acionistas, credores, governos, clientes,
fornecedores, comunidades etc. e a efetividade de suas relações com esses e
outros públicos de interesse.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal tem como função primordial fiscalizar os atos da administração
e verificar o cumprimento de deveres legais e estatutários, objetivando
preservar o valor da Companhia. Dentre outras importantes atividades a seu
cargo, encontram-se a análise e emissão de parecer sobre as demonstrações
financeiras.

Comitê de Auditoria
e Riscos
O Comitê de Auditoria e Riscos tem como
incumbências assessorar o Conselho
de Administração na supervisão e
acompanhamento dos trabalhos da
auditoria interna e da área de riscos e
controles internos, visando assegurar a
implantação e efetividade de ferramentas
de gestão de riscos nos diferentes processos
de trabalho executados na organização,
na divulgação de informações relevantes
a terceiros e na supervisão do Comitê de
Ética e Conduta.

Comitê de Auditoria
e Risco

Comitê de Governança
e Gestão de Pessoas
O Comitê de Governança e Gestão de
Pessoas apoia o Conselho de Administração
no que respeita à governança corporativa e
às práticas de gestão de pessoas, mediante
aprimoramento de instrumentos de gestão
e normativos institucionais – estatuto social,
manuais, estratégias e políticas relacionadas
ao planejamento e desenvolvimento
humano e organizacional.

Conselho de
Administração

Comitê de Governança
e Gestão de
Pessoas

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal
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Ética e
Conduta
Tupy
Governança de Ética
O Sistema de Ética da Tupy está baseado em
quatro pilares: Código de Ética e Conduta, Canais
de Manifestação, Comitê de Ética e Pontos Focais.
Em 2015, a Tupy deu ênfase à disseminação destes
pilares entre supervisores e facilitadores. Isso se
fez por meio da inserção do tema no Programa de
Desenvolvimento de Lideranças, com o intento de
dar transparência ao processo de gestão de ética
na Companhia, promover o diálogo e sensibilizar
os gestores a respeito da vivência dos princípios do
Código de Ética e Conduta da Tupy no dia a dia.
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Canais para denúncia
Em parceria com a empresa ICTS, a Tupy oferece diferentes
canais para denúncias, com sigilo garantido, acerca de situações
que estejam em conflito com as orientações do Código de Ética
e Conduta da Companhia. Os relatos podem ser efetuados por
meio de linha telefônica gratuita, formulários impressos lacrados,
acesso ao site www.tupy.com.br/etica, intranet ou totens
eletrônicos distribuídos nas fábricas. Os canais estão à disposição
de funcionários, clientes, fornecedores e demais públicos de
relacionamento, 24 horas por dia e sete dias por semana.
Formulário impresso: disponível nas urnas distribuídas nas unidades
E-mail: etica@tupy.com.br
Site: www.tupy.com.br/etica
Telefone: 0800 721 7895 (Brasil)
01-800 288-0150 (México)
Todas as manifestações são tratadas de maneira confidencial
e levadas ao Comitê de Ética e Conduta da Tupy, responsável
por fazer com que o Código seja cumprido. O grupo é formado
pelo Presidente da Companhia, que atua como sponsor,
pelos gerentes de Auditoria Interna, Recursos HumanosCorporativo e do Departamento Jurídico.

Combate à Corrupção
O Código de Ética e Conduta estabelece, entre seus objetivos,
a promoção de ambiente de transparência e integridade, por
meio do cumprimento de leis, políticas, regras e contratos.
A esse respeito, destaca-se a Lei Federal nº 12.846/2013,
também conhecida como Lei Anticorrupção, a propósito da
qual 34 profissionais de cargos selecionados participaram
de treinamentos, além de realização de e-learnings.
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nossas pessoas
As pessoas têm espaço singular
entre nossos valores organizacionais.
Reconhecemos e desenvolvemos
nossos funcionários, com vistas ao seu
crescimento pessoal e profissional.
Consideramos essencial o trabalho
em equipe, a confiança e o respeito à
diversidade de opiniões.
Essa conduta também se alicerça na
promoção da saúde e da segurança,
comunicação e aprendizagem, e
inovação, que igualmente compõem
o conjunto de Valores da Tupy. A
própria Missão da Companhia trata
as pessoas com distinção, pois almeja
contribuir para “a realização dos
objetivos de nossos funcionários”.
A relevância das pessoas encontrase, ainda, na essência de nossos
princípios éticos.

A Política de Gestão de Pessoas
está consagrada em documento
corporativo. Objetiva a satisfação
de necessidades atuais e futuras dos
funcionários e a concretização do papel
socioeconômico da Companhia, por
meio da promoção de trabalho digno
e motivador e do reconhecimento e
apoio à diversidade e à cultura dos
diferentes países em que opera.

Perfil
Demográfico

FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

MÉXICO

3096

funcionários

BRASIL

8163

Total de
Funcionários:

11259

funcionários

Abaixo de 20 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
Acima de 60 anos
HOMENS

BRASIL

MÉXICO

189
2107
2935
1994
834
104

25
970
952
794
336
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MULHERES

POR GÊNERO
BRASIL
Feminino
Masculino

560
7603

MÉXICO
180
2916
17

POR ESCOLARIDADE

3,4%

Pós Graduação
(especialização,
mestrado e
doutorado)

8,1%
Ensino
Superior (3º
Grau) completo
e incompleto

BRASIL

62,2%

26,3%

Ensino
Fundamental
(1º Grau) ou
menos

Ensino Médio (2º Grau)
completo ou incompleto

1,5%

Pós Graduação
(especialização,
mestrado e
doutorado)

21,9%

Ensino
Superior (3º
Grau) completo
e incompleto

MÉXICO

15,1%

61,5%

Ensino
Fundamental
(1º Grau) ou
menos

Ensino Médio (2º Grau)
completo ou incompleto

Valorização de
Talentos Internos
A Tupy estimula seus talentos e por isto os prioriza
no preenchimento de vagas em diferentes níveis. Em
2015 foram realizados 62 recrutamentos internos.
Além disso, 860 funcionários (830 no Brasil e 30 no
México) foram promovidos.

Funcionário
Tupy
México.
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Remuneração e Participação
nos Resultados
A Tupy mantém política de remuneração que inclui parcelas fixa e variável,
benefícios sociais e outros, levando em consideração a lucratividade, o
equilíbrio interno, o desempenho individual e as práticas de mercado.
A remuneração variável objetiva compartilhar resultados, motivar
e reconhecer a contribuição de seus profissionais e é composta por
dois programas. O Programa de Resultados Tupy (PRT), aplicado
principalmente ao pessoal da manufatura e funções de apoio específicas,
baseia-se parte no resultado operacional, parte em metas setoriais,
a exemplo da produtividade da mão de obra e do absenteísmo. Já
o Programa de Remuneração Variável (PRV) abrange funcionários
em posição mais elevada ou de gestão, com metas individuais e de
desempenho do negócio.
Em 2015, foram distribuídos aos funcionários, no âmbito desses
programas, R$ 42,5 milhões. Nas unidades do México, o valor pago a
título de PRV foi de R$ 1,2 milhão.
* Nas unidades do México, a participação nos resultados é paga aos funcionários mensalmente
e varia de 1 a 10% do salário, conforme o cumprimento de metas de produtividade.
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Benefícios
A política de benefícios da Tupy
expressa o zelo da Companhia pelo
bem-estar e a qualidade de vida de
seus funcionários e dependentes.

Plano de Saúde
O plano cobre consultas, exames
laboratoriais, internações e atendimento
de urgência. Também é possível
aderir a serviço odontológico válido
em todo território nacional. Em 2015,
aproximadamente 23,3 mil pessoas
foram beneficiadas no Brasil – 9,3 mil
funcionários e 14 mil dependentes.
*No México, o plano de saúde cobre apenas os
funcionários mensalistas, conforme prática local.

Seguro de Vida
A Tupy provê seguro de vida com
cobertura indenizatória para morte,
invalidez e assistência funeral familiar
para todos os funcionários. Este
benefício tem o propósito de auxiliar
o sustento do segurado e/ou de seus
dependentes em caso de ocorrência
do tipo acima mencionado.

Previdência Privada
Como forma de proporcionar vida segura e
confortável na fase pós-laboral, fortalecer a
competitividade de seu pacote de remuneração
e promover a retenção de talentos, a Companhia
patrocina plano de previdência, oferecido aos seus
funcionários em regime de adesão opcional.
O TupyPREV estabelece contribuições equivalentes
de patrocinador e participantes, observados limites
e regras aplicáveis. No Brasil, cerca de 3.500
funcionários aportaram recursos ao TupyPREV
em 2015. No México, 265. O subsídio da Tupy
à previdência somou aproximadamente R$ 5,4
milhões. Para os profissionais que aderirem ao
plano são concedidos ainda, sem ônus adicional,
benefícios de pecúlios por invalidez e por morte.
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Restaurante Interno
A Tupy oferece alimentação subsidiada aos
funcionários, em refeitórios localizados em suas
instalações industriais.
Em 2015, no Brasil, foram servidas em média
5.300 refeições por dia, totalizando 1,6 milhão de
refeições e investimento de R$ 8,5 milhões. No
México, setecentas refeições diárias, totalizando
255.500, ao custo de R$ 10,1 milhões.
No exercício passado teve início a construção
de refeitório na unidade de Joinville. A nova
instalação, cuja inauguração está prevista para
Agosto de 2016, atenderá público estimado em
3,5 mil pessoas e propiciará substancial aumento
da qualidade e conforto para os funcionários da
Companhia.

Cesta de Natal
Ao final de cada ano a Tupy distribui
cestas de Natal para os funcionários de
todas as unidades, em agradecimento
ao esforço realizado em prol dos
resultados.
Sérgio Gonçalves, da
Manutenção de Blocos, em
Joinville, com sua filha.
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Saúde e
Segurança
Segurança do Trabalho
Nada é tão importante ou urgente que
não possa ser feito com segurança. Esta
é uma “regra de ouro” da Companhia, que
prioriza o bem-estar e a integridade física e
mental de seus funcionários. Isto se faz por
meio de projetos, programas e campanhas
cujo objetivo é engajar e comprometer as
pessoas com a segurança do trabalho.
Neste sentido, faz-se presente a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes* - CIPA,
ferramenta importante e reconhecida, uma
vez que faculta aos próprios empregados
a condição de protagonistas nos esforços
em prol da segurança de seus colegas.
Em 2015 teve início o programa Café
de Segurança, encontro mensal do qual
participam funcionários das áreas fabris
e tem por alvo promover o diálogo
aberto sobre o tema e o levantamento de
sugestões de melhorias para a saúde e
segurança.
Diversas outras ações e campanhas de
prevenção de riscos e acidentes foram
realizadas ao longo do ano, a exemplo da
divulgação do novo protocolo de regras
de segurança, normas de trânsito interno,
Caminhadas de Segurança e a tradicional
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes no Trabalho.

Nas unidades do Brasil, a Tupy investiu
montante superior a R$ 10 milhões
em material de segurança (uniformes,
calçados, óculos, protetores auriculares e
respiradores). Nas unidades do México, o
investimento foi de aproximadamente R$
238 mil.
No Brasil, mais de 2.300 funcionários
receberam 15.510 horas de treinamento
sobre as chamadas NRs – Normas
Regulamentadoras, presentes na CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho.
No México, em torno de 1.300 funcionários
receberam treinamentos, palestras e
cursos sobre uso correto de máquinas e
ferramentas, primeiros socorros, combate
a incêndio e normas de segurança,
totalizando 9.321 horas de treinamento.
*A CIPA está presente nas unidades do Brasil,
em conformidade com o que estabelece a Norma
Regulamentadora 5 (NR-5), do Ministério do Trabalho.
É constituída por empregados cujo principal objetivo
é dar suporte às ações de prevenção de acidentes de
trabalho.
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Programa de Ergonomia
O processo de trabalho em nossas operações
tem características específicas e requer
adaptações para promover maior conforto ao
ser humano. Assim, a Tupy mantém Programa
de Ergonomia para seus funcionários, visando
reduzir o estresse, acidentes e fadiga, assim
como promover desempenho eficiente,
confortável e seguro. O Programa se apoia
em comitês formados por coordenadores,
supervisores, representantes da produção,

segurança do trabalho e médicos do trabalho,
responsáveis, em conjunto, pela disseminação
dos conceitos de ergonomia dentro das
unidades fabris.
Em 2015 foram realizadas intervenções com
o objetivo de identificar e prevenir potenciais
situações de doenças ocupacionais, desenvolver
e capacitar pessoas para levantamento das
condições ergonômicas dos postos de trabalho.
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Atendimento ambulatorial
A Tupy oferece atendimento
ambulatorial aos funcionários
nas mais diversas ocorrências
relacionadas à saúde. Em 2015,
a infraestrutura da unidade
de Joinville foi reformada,
objetivando oferecer ambiente
mais acolhedor aos usuários.

No México, em 2015, foram
realizados 1.775 exames periódicos
e 833 exames para diagnóstico de
diabetes, colesterol, hipertensão e
Índice de Massa Corporal.

Números de Atendimentos em 2015:

24.926
consultas médicas
12.617 assistenciais
consultas médicas
14.261 ocupacionais
exames complementares
a rotina de
36.162 para
periódicos
atendimentos
de enfermagem
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Espaço Saúde
O Espaço Saúde Tupy - EST, na unidade
de Joinville, constitui braço auxiliar à
assistência à saúde, sob a forma de
clínica exclusiva para o atendimento
de funcionários e seus dependentes.
Em 2015, foram realizadas mais
de 14 mil consultas em diferentes
especialidades médicas.

Campanhas de saúde
Os
movimentos
internacionais
“Outubro Rosa” e “Novembro Azul”,
que simbolizam a luta contra o câncer
de mama e o câncer de próstata,
respectivamente, foram estimulados
pela Tupy em 2015. O conhecimento
sobre
prevenção,
diagnóstico
precoce e formas de combate a essas
enfermidades foi disseminado por
meio da realização de palestras.
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Campanhas de Vacinação
Todos os anos, nos meses de maio
e junho, a Tupy oferece vacinas
contra a gripe gratuitamente a
seus funcionários das unidades de
Joinville e Mauá. Em 2015, foram
imunizados 5.974 pessoas em
Joinville e 682 em Mauá, totalizando
6.656 vacinados. Pensando nos
respectivos familiares, a Empresa
realiza parcerias com clínicas
de imunização para reduzir o
custo respectivo, a cargo de cada
funcionário.

Reeducação Alimentar
Ciente da importância da alimentação para a saúde e
qualidade de vida, a Tupy mantém, na unidade de Joinville,
o Programa de Atenção Nutricional. Conta com duas
nutricionistas, focadas no atendimento a funcionários
que apresentam alguma patologia prévia, que possa ser
impactada diretamente pela dieta (diabetes, obesidade,
colesterol, hipertensão e intolerâncias alimentares), além
de pessoas com baixo peso e gestantes. Em 2015, 470
funcionários foram atendidos no âmbito do Programa.

470

No México, a ação é realizada nos
meses de janeiro, abril e novembro,
em que são feitas imunizações
contra a gripe e o tétano. Em 2015,
704 funcionários das unidades
mexicanas foram imunizados.

funcionários
atendidos
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Ginástica Laboral
O objetivo da Ginástica Laboral na Tupy é trazer conforto
corporal advindo de exercícios físicos e alongamentos,
bem como processos educativos para adoção de
posturas físicas adequadas à realização das atividades.
As aulas compreendem alongamentos, dicas de
atividade física, alimentação saudável e comportamento
preventivo. Ao longo do ano de 2015 foram criadas 19
novas turmas, totalizando 98 atendidas, com participação
média mensal de 1.538 funcionários. Na unidade de
Joinville foi realizado o projeto Blitz Postural, visando
corrigir vícios adquiridos no posto de trabalho e diminuir
a energia gasta com movimentos desnecessários. Uma
vez ao ano é realizada ainda a avaliação física e perfil
de saúde dos funcionários.

Momento
da Ginástica
Laboral.

Programa de Controle ao Tabagismo
O Programa de Controle ao Tabagismo envolve ações
educativas, além de tratamento psicológico e médico, no
qual os medicamentos são 80% subsidiados pela Tupy. Em
2015, a Companhia tornou-se Ambiente Livre de Tabaco
nas plantas do Brasil, ação que já havia sido implantada nas
unidades do México em 2014.
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Investimentos
em Educação e
Desenvolvimento
Educação e desenvolvimento fazem parte da história
da Tupy e se relacionam diretamente com nosso
valor Aprendizagem e Inovação. Ao longo de 2015,
a Companhia iniciou e/ou deu continuidade a projetos
de capacitação que englobam desde a formação
básica até o desenvolvimento de competências de
gestão. O público dessas ações não se restringe aos
profissionais da Empresa e estende-se, em alguns
casos, a dependentes e comunidade.

Formatura da
turma de educação
básica, realizada em
novembro de 2015.

Centro de Treinamento
Em todas as suas unidades, a Empresa possui espaços dedicados à capacitação
e desenvolvimento de seus funcionários. O Centro de Treinamento da unidade
de Joinville completou 40 anos de existência, em 2015. Neste período, realizou
mais de quatro milhões de horas de treinamento. O local tem capacidade para
até 630 pessoas e sua estrutura é composta por prédio de dois andares, com
nove salas de aula e dois auditórios.
Em Mauá estão disponíveis cinco salas de treinamento, além de auditório com
capacidade para 120 pessoas. No México, a planta de Ramos Arizpe possui
quatro salas com capacidade total para 30 pessoas. E a de Saltillo, oito salas que
comportam ao todo 130 pessoas.
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Programas de Treinamento
e Desenvolvimento
Promovemos o desenvolvimento
de competências funcionais e
comportamentais de nossos
funcionários por meio dos
seguintes Programas:
» Integração Institucional;
» Ambientação;
» Certificação e Treinamento Operacional;
» Programa de Desenvolvimento de Lideranças;
» Capacitação Internacional em Metalurgia;
» Pós-graduação in Company em Gestão da Produção;
» Normas Regulamentadoras.

participações
no Brasil

26.353
participações
6.492 no México
32.845
participações
no total

Horas de treinamento
para liderança

11.389

532

Horas de treinamento
para demais cargos

111.011

31.257

122.400

31.789

Horas totais de treinamento

Estão computados nestes números treinamentos internos e externos, workshops e palestras.
Os cargos mais treinados em 2015 foram horistas (operadores e técnicos) e administrativos
totalizando 5.033 funcionários.
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Programa de Desenvolvimento
de Lideranças
O Programa de Desenvolvimento de
Lideranças – importante novidade do
investimento da Tupy em educação – tem
como propósitos habilitar os funcionários
para a utilização de ferramentas de direção
de pessoas e consolidar o papel do gestor na
Tupy. Em sua primeira etapa, priorizou o time
de supervisores e facilitadores.
O desenvolvimento de lideranças compõese de quatro módulos – Cultura, Habilidades,
Conhecimento Técnico e Ferramentas
Internas.

48 turmas
244 participantes

Pós-graduação In Company
No ano passado teve início o primeiro curso de pósgraduação, In Company, em Gestão da Produção.
A ênfase situa-se na excelência operacional e a
transmissão de conhecimentos sobre gestão da
produção e melhorias de processos de manufatura
utiliza a solução de problemas reais, dentre outros
fundamentos para a aprendizagem.

40 funcionários
horas de
208 treinamento
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Certificação e Treinamento
Operacional
O Programa de Certificação Operacional
consiste na capacitação de funcionários
para que atuem – segundo o padrão
estabelecido – como multiplicadores de
conhecimentos e habilidades necessárias
aos operadores das áreas produtivas.
Em 2015, cerca de mil funcionários
participaram de treinamentos no próprio
local de trabalho, totalizando 5.958 horas,
e 34 funcionários foram certificados, após
408 horas de treinamento.

Workshops em Metalurgia
Em setembro de 2015, a Companhia
promoveu três workshops em parceria com
empresas de tecnologia em metalurgia de
diferentes países, as quais apresentaram
produtos, serviços e inovações. Cerca de
20 funcionários das áreas de Engenharia
participaram dos eventos, com duração total
de 12 horas.
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Bolsas de Estudos
Além dos programas de capacitação desenvolvidos
internamente, a Tupy oferece oportunidades de
aprendizado e desenvolvimento para funcionários por
meio da concessão de bolsas para o estudo de idiomas,
formação acadêmica e pós-graduação.

119 funcionários
beneficiados no Brasil
bolsas para
67 instrução formal
52 bolsas para idiomas

Biblioteca
Há nove anos, a Biblioteca da Tupy, fruto de parceria
com o SESI, faz a diferença na vida de nossos
funcionários. Conta com acervo de mais de 20 mil itens
disponíveis para empréstimo, entre livros e periódicos
de temas diversos, CDs e DVDs.
No local há mesas para leitura e computadores
disponíveis para acesso à internet. Em 2015, cerca de
14 mil pessoas passaram pelo espaço e realizaram
mais de 11 mil empréstimos de materiais educativos.
Também na biblioteca são realizadas sessões da “Hora
do Conto” exclusivas para filhos de funcionários (saiba
mais sobre o projeto na página 42).

32

Programa Tupy de
Formação Escolar Básica
Há mais de 30 anos a Tupy investe em ações para reduzir o analfabetismo
em Joinville. Em parceria com o SESI, promove desde 2010 o Programa
Tupy de Formação Escolar Básica, que visa proporcionar condições
para a conclusão do ensino fundamental e médio na modalidade EJA
– Educação de Jovens e Adultos. Contribui assim com o Movimento
Indústria pela Educação, patrocinado em conjunto pela Federação das
Indústrias de Santa Catarina – FIESC e suas filiadas.
O curso é 100% gratuito. A Tupy disponibiliza infraestrutura física em
prédio próprio, enquanto o SESI é responsável pelo material didático e
equipes pedagógica e administrativa. A Companhia também fornece vale
transporte aos funcionários participantes, como forma de estimulá-los a
frequentar as aulas.
O desenvolvimento da escolaridade se reverte em melhoria da qualidade
de vida do funcionário, produtividade, otimização de recursos e aumento
na satisfação em relação ao ambiente de trabalho.
Em 2015, o Programa contabilizou 29 turmas e 861 matrículas, distribuídas
da seguinte forma:

30%

Comunidade

7%
Dependentes da Tupy

20%
43%

Funcionários da Tupy

Funcionários de
outras indústrias
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Espaço dedicado à
matemática
Em novembro de 2015 foi inaugurada a primeira Sala
de Matemática do Estado. Com moderna infraestrutura,
o espaço tem por objetivo elevar o conhecimento dos
trabalhadores e ampliar seu horizonte de opções de
trabalho. Os alunos têm à disposição mais de 50 mil jogos e
desafios e podem desenvolver o conhecimento de acordo
com seu ritmo e capacidade de aprendizagem. Para a
criação da sala, a Tupy ofereceu espaço e estrutura e o
SESI aportou metodologia e equipamentos.

Educação Continuada
O Programa de Educação Continuada busca
desenvolver habilidades por meio de cursos de
pequena duração, sobre assuntos diversos. Em
2015, foram realizadas 66 turmas, totalizando
2.820 participantes. Os cursos abrangeram as
temáticas de saúde e segurança no trabalho,
formação pessoal e profissional, sustentabilidade,
qualidade de vida, inglês e espanhol básico,
informática básica e software Excel.

2.820 participantes
66 turmas
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Programa de
Estágio Tupy
O Programa de Estágio Tupy visa
desenvolver pessoas por meio da prática
de conhecimentos acadêmicos, além
de enriquecer competências técnicas
e comportamentais suplementares à
formação.
No Programa, os estagiários participam
de integração institucional, treinamentos
e capacitações diversos, e elaboram
projeto com o objetivo de elevar o
conhecimento em sua área de atuação,
sob supervisão de um tutor interno.
Em 2015, houve participação de 141
estagiários, nas áreas administrativas,
técnicas e de engenharia das quatro
unidades fabris. Foram apresentados
20 projetos de estágio aos gestores e
tutores.

Programa
Aprendiz Industrial
O Programa Aprendiz Industrial tem como
propósito estimular a inclusão profissional,
oferecendo formação teórica e prática aos
participantes. A iniciativa é realizada em
parceria com o Serviço Nacional da Indústria
– SENAI. O aprendiz atua em sala de aula e na
Tupy, onde coloca em prática os conhecimentos
adquiridos. Em 2015, ingressaram no
programa 233 aprendizes, 23% dos quais foram
contratados para atuar nas áreas operacionais
e administrativas.
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Curso de Robótica Pedagógica
Também resultado de colaboração com o SESI, o curso de Robótica
Pedagógica é oferecido gratuitamente aos filhos de funcionários, a fim de
incentivar os jovens a solucionar desafios por meio de tecnologia, mecânica,
eletrônica, programação e lógica.
Em 2015, uma das equipes – SESI Robótica Nightfall – foi premiada na
competição First Lego League – FLL, promovida pelo Grupo Lego, ficando
com a 2ª colocação nas categorias índice geral e design do robô, entre
41 equipes. O mesmo time foi reconhecido no âmbito estadual, regional e
nacional no Torneio Internacional de robótica First Lego League.

Programa de Melhorias Contínuas
Com 19 anos de existência, o programa de
melhorias contínuas “Criação” já deixou
marca indelével na história da Empresa. Visa
despertar a criatividade de funcionários que se
reúnem em equipes para discutir e implantar
soluções. Nas unidades do Brasil foram
colocadas em prática 10.625 melhorias em

2015, com o intuito de reduzir custos e riscos
de acidentes. Participaram do Programa
mais de 2.200 funcionários, divididos em 325
times. Nas unidades do México, o Programa
CREA (Cria, em espanhol) mobilizou 473
funcionários, os quais conceberam 1.998
melhorias.

Evento de
encerramento do
Criação.
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Comunicação Interna
A comunicação interna tem o desafio de engajar os funcionários e comunica-los sobre diretrizes
corporativas, resultados e outros assuntos relevantes. Além disso, busca estimular o diálogo
entre gestores e suas equipes. Quando necessário, materiais de suporte são produzidos e
enviados para apoiar os líderes na disseminação das informações.
Diversas ferramentas são utilizadas – murais, e-mails, boletins etc. Cabe destacar o Encontro
de Líderes, evento trimestral que reúne todo o time de gestão. Em 2015, foram realizadas cinco
edições do Encontro, para tratar de temas importantes e dos resultados da Tupy.
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Diversidade
A valorização da diversidade está
consagrada no Código de Ética e Conduta
da Companhia – a cujo cumprimento
se obrigam todos os funcionários – em
consonância com a promoção de seus
princípios e valores.

Pessoas com Deficiência
Em 2015, 222 pessoas com deficiência
(PCD) fizeram parte do quadro de
pessoal. O esforço de busca destes
profissionais envolve a publicação de
anúncios em jornais de grande circulação
e distribuição de cartazes em entidades
voltadas ao apoio às PCDs.
A Tupy também patrocina o Centro de
Recursos do SESI de Joinville, conhecido
como Casa da Inclusão, que atua na
escolarização e capacitação de pessoas
com deficiência (ao todo 157, em 2015).
As atividades do Centro abrangem da
alfabetização ao ensino médio, além de
outros cursos.

Estrangeiros
Com sua força industrial e oportunidades
de emprego, Joinville tem sido escolhida
por imigrantes estrangeiros, principalmente
haitianos, para reconstruir suas vidas.
Dando prosseguimento à prática iniciada em
2014, a Tupy contratou 18 estrangeiros em
2015, procedentes do Haiti (15), Argentina,
Guatemala e Paraguai.
A integração e convivência dos
estrangeiros na Companhia e comunidade
motivou parceria entre Tupy e SESI, com
vistas à instituição de curso básico de
língua portuguesa, o qual contou com a
participação de 28 haitianos.
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Funcionários Tupy
México.

Pesquisa de Satisfação
O bem-estar de seus funcionários é prioridade para a Tupy, uma vez que
favorece a atração e retenção de talentos. Neste sentido, em 2015, a Companhia
realizou pesquisa para aferir em que medida as pessoas estão satisfeitas em
relação à Companhia, para o que valeu-se do apoio de empresa de consultoria
com atuação global.
Participaram da pesquisa de satisfação mais de 8.500 funcionários, o que
representou 88% de adesão. O percentual de favorabilidade geral da Tupy foi
de 65%, ou seja, crescimento de oito pontos percentuais sobre o resultado da
pesquisa em 2014. Os resultados são de grande utilidade para dirigir ações
que elevem este número continuamente ao longo dos próximos anos.

Homenagem por Tempo de Empresa
O Programa de Homenagem por Tempo de Empresa
reconhece a dedicação dos funcionários a partir do
20º ano de trabalho. Ao todo, 794 funcionários foram
homenageados (271 no Brasil e 523 no México), sendo
nove deles em virtude do quadragésimo aniversário
de trabalho na Companhia.

9

funcionários completaram
40 anos de empresa
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Espaços de
Convivência,
Esporte e Lazer
O lazer, a convivência social e a prática
de esportes são imprescindíveis para uma
boa qualidade de vida. Nesse contexto, a
Tupy patrocina e apoia espaços voltados a
essas finalidades.
Em Joinville, a Associação Atlética Tupy é
o principal estímulo à prática de esportes
por funcionários, dependentes e pessoas
da comunidade. Oferece infraestrutura
para numerosas modalidades esportivas e
dispõe de academia de ginástica instalada
em área de 500m2, com aparelhos
modernos e profissionais especializados
para atender até quarenta usuários por
hora. Em 2015, a academia foi utilizada
por 1.220 pessoas, em média.
No mesmo período, torneios internos
reuniram mais de 2.177 participantes,
abrangendo dez modalidades. Cabe
destacar também os funcionários que
disputam competições e representam
a Companhia em diversos eventos

esportivos estaduais, nos quais
frequentemente conquistam troféus e
medalhas.
No campo da convivência social e
da diversão, a Associação Atlética
Tupy proporciona o uso de quiosques,
churrasqueiras, parque infantil e
restaurantes, além de promover festas
relacionadas a datas especiais, a exemplo
do Dia da Criança.
Em Mauá, os profissionais contam com
espaço de convivência e campo de
futebol. No México, atividades sociais,
esportivas e recreativas são realizadas
em clube pertencente à Confederação
dos Trabalhadores do México - CTM onde funcionários das fábricas de Ramos
Arizpe e Saltillo participam de competições
e outros eventos.

Parcerias
A Tupy apoia também a educação e a inclusão
social por meio do esporte, com base em
parcerias nas quais cede a infraestrutura
para realização de programas de iniciativa de
entidades tais como a Fundação de Esportes de

Joinville - FELEJ - patrocinadora do Programa
de Iniciação Desportiva, que acolheu em média
150 crianças em 2015 e o SESI, promotor do
Programa Atleta do Futuro, do qual participaram
em média 50 crianças no mesmo período.
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NOSSA COMUNIDADE
Consciente do seu papel no
desenvolvimento da comunidade do
entorno de suas operações a Tupy
instituiu Política de Investimento
Social. O documento estabelece
diretrizes, objetivos e prioridades.
A Companhia apoia e desenvolve
programas com foco na preservação
do meio ambiente, educação, esporte
e cultura, voltados principalmente
para crianças e adolescentes e
adequadas ao contexto cultural das
comunidades.

A materialização da Política é
sustentada por três plataformas:
projetos “próprios”, desenvolvidos
e custeados pela Companhia;
“apoiados”, em parceria com
terceiros e suporte ou patrocínio da
Tupy; e “incentivados”, mediante
utilização total ou parcial de recursos
oriundos de leis de incentivo fiscal.
Em 2015, foram desenvolvidas 37
iniciativas e investidos R$ 1,13
milhão entre projetos próprios e
incentivados.
Ao todo, 11.774 crianças e adolescentes foram beneficiados.

Projetos próprios
A Hora do Conto Tupy
O programa “A Hora do Conto Tupy” foi
criado para propiciar momentos de lazer
e cultura para alunos de escolas públicas e
ajudá-los a desenvolver o hábito de leitura,
a criatividade e a consciência ambiental.
Em Joinville, o programa atende escolas de
diversos bairros e o “personagem principal”
das histórias é o manguezal, ecossistema
costeiro presente em 37km² da região.
Além das apresentações na comunidade,
A Hora do Conto também é realizada na
biblioteca da Empresa, para funcionários e
seus filhos.
Em Mauá, o foco é a reciclagem e ao final
de cada apresentação as crianças são
convidadas a cantar uma música sobre o
tema.
Em 2015, foram atendidas 35 escolas em
Joinville e 15 em Mauá, com um público
total de 9.491 crianças.

Voluntariado no México
No México, as ações sociais envolvem a
doação de livros para crianças e o trabalho de
reforma e manutenção de escolas primárias,
a fim de garantir infraestrutura adequada
para o ensino. O trabalho voluntário engloba a
pintura das fachadas das escolas, limpeza de
jardins, pátios e estacionamentos e a reforma
de mobiliários.

Recital Tupy
O Recital Tupy é uma ação de promoção da
cultura por meio da música popular brasileira.
O projeto acontece em Joinville e reúne
funcionários de diversas áreas, os quais
ensaiam canções dos mais variados estilos
e aprendem a tocar instrumentos musicais,
sob o comando de duas maestrinas. O grupo,
inicialmente dedicado a eventos internos da
Empresa, aumentou seu espaço por meio de
apresentações em feiras, eventos públicos e
privados e outras festividades.
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Natal Luz Solidário
Como forma de proporcionar um Natal mais feliz para
crianças de instituições beneficentes e despertar o espírito
natalino de seus funcionários, a Tupy organiza todos os
anos a campanha Natal Luz Solidário, em Joinville, Mauá
e no México, onde se denomina “Dibujando Sonrisas” (em
português, desenhando sorrisos).
Árvores natalinas, enfeitadas por estrelas com o nome das
crianças, são distribuídas pela empresa e os funcionários
podem escolher uma das estrelas, “adotar uma criança” e
dar-lhe um presente de Natal, em celebração especial com
a participação do Papai Noel.
Em 2015, oito entidades de Joinville e Mauá foram
beneficiadas por meio do programa, totalizando 424
crianças. No México, 60 crianças em duas entidades.

Campanha do Agasalho
Em 2015, a Tupy realizou pela primeira vez a Campanha do Agasalho, em
suas unidades de Joinville e Mauá. Roupas, calçados, cobertas e artigos
similares foram coletados e doados para instituições de amparo a pessoas
carentes. Ao todo, foram arrecadados cerca de 2.500 itens, que ajudaram a
aquecer famílias na estação mais fria do ano.
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Projetos apoiados
Circuito Boa Vista Tupy
Joinville recebeu o título de Cidade das
Bicicletas em 1950, graças à estatística
de uma bicicleta para cada quatro
pessoas. Hoje, com cerca de 600 mil
habitantes, a cidade tem 125 km de
ciclovias e, em média, uma bicicleta
para cada dois habitantes. Estima-se
que 13% da população joinvillense use
a bicicleta como meio de transporte,
contra 5% para cidades do mesmo
porte.
O tradicional Circuito Boa Vista
Tupy, abrange em um só dia passeio
ciclístico, voltado para o lazer e a
família, a Copa Tupy para Amadores,
competição para atletas deste grupo,
e o Circuito propriamente dito, para
os profissionais. A disputa se dá em
percurso de 66 km pelas ruas de
Joinville e reúne ciclistas de todo o
Brasil.
A competição é realizada todos os
anos em março, mês de aniversário
da Cidade, com largada e chegada em
frente à Associação Atlética Tupy. O
evento, cuja primeira edição aconteceu
em 1962, integra o calendário oficial da
Federação Catarinense de Ciclismo e
soma pontos para o ranking nacional.
O 48º Circuito Boa Vista Tupy reuniu
mais de 800 pessoas, quantidade
recorde de participantes.

Programa Rodinhas Nunca Mais
O Programa, realizado em parceria com
a Federação Catarinense de Ciclismo,
acontece todos os domingos pela manhã,
na Rua do Lazer, em Joinville. Oferece
espaço protegido, bicicletas especiais e
orientações de instrutores para ensinar
crianças de 4 a 10 anos a andarem de
bicicleta sem o uso das rodinhas. Em 2015
o projeto teve como foco a segurança no
trânsito, por meio do aprendizado sobre
regras e sinalização.
Um total de 2.964 crianças participaram
do Programa Rodinhas Nunca Mais em
2015.
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Escola de Montadores de
Bicicletas
O Programa estimula estudantes de
escolas públicas de 14 a 18 anos a
montar, desmontar e fazer manutenção
básica de bicicletas. Em parceria com
a Federação Catarinense de Ciclismo e
a Secretaria Municipal de Educação, a
execução do programa é planejada de
forma que as bicicletas, ferramentas e
uniformes são levados até as escolas,
onde salas de aula se transformam em
oficinas. São duas semanas de duração
e 14 alunos são formados e certificados
em cada turma.
Em 2015, 183 jovens concluíram o curso.

McDia Feliz - Hospital Infantil
Dr. Jeser Amarante Faria
Pela segunda vez, a Tupy integrou
a rede de solidariedade que apoia
instituições dedicadas ao tratamento
de câncer infanto-juvenil. A
arrecadação do McDia Feliz,
oriunda da venda de sanduíches e
camisetas na rede de lanchonetes
Mcdonald’s foi revertida para o setor
de oncologia do Hospital Infantil Dr.
Jeser Amarante Faria, em Joinville.
Para simbolizar a parceria, as
crianças que foram às lanchonetes
nesse dia foram presenteadas com
balões com a marca da Tupy.

Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville (CBVJ)
A Tupy é uma das empresas
mantenedoras do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville. Criada em 1892,
a corporação, uma das mais antigas
do Brasil, presta apoio às cidades da
região na prevenção e combate a
incêndios, atendimento de acidentes
automobilísticos, resgate de pessoas
entre outros.
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Projetos incentivados
Incentivo Cultural, patrocínio ao Simdec
Anualmente, a Tupy incentiva projetos culturais no âmbito do Sistema
Municipal de Desenvolvimento pela Cultura – SIMDEC, em Joinville. Os
recursos aplicados são deduzidos do valor do IPTU – Imposto Predial e
Territorial Urbano – cujo recolhimento é anualmente devido ao Município.
Em 2015, o investimento, em 27 projetos, somou R$ 733,5 mil.

Bolshoi para Joinville
Joinville é conhecida em escala nacional
e internacional por seu festival de dança,
realizado anualmente. Da mesma forma,
por abrigar filial da Escola do Teatro Bolshoi,
entidade mundialmente famosa sediada na
Rússia, o que é motivo de grande orgulho
para a população da Cidade.
Nesse contexto, dentre os projetos apoiados
pela Tupy mediante uso de incentivo fiscal

encontra-se o Bolshoi para Joinville. São duas
apresentações destinadas ao público em geral,
além de outras duas direcionadas a alunos da
rede pública de ensino e pessoas atendidas
por entidades assistenciais. As coreografias
vão do balé clássico ao contemporâneo e
incluem danças populares brasileiras. Outra
contrapartida é a realização de workshops
de danças clássicas e contemporâneas para
bailarinos joinvillenses.

46

Abaixo, confira a lista de todos os projetos
incentivados pela Empresa em 2015.

Projetos
» Bolshoi para Joinville;
» Resgate das histórias em quadrinhos do Menino
Caranguejo e seu impacto na comunidade de
Joinville;
» Boi de mamão boi de inclusão;
» Arte para todos;
» Mario Avancini - Vida esculpida em pedra;
» Circolando Kombalhota;
» Projeto Aplausos;
» Vanera da AMA Cia de Dança;
» Mais Cultura no Marli;
» 1ª Mostra de Cinema na Praça - Filmes Nacionais;
» 6ª Festa da Banana;
» Projeto Artes do Palco;
» A Mediação pelo Prazer da Leitura;
» Comunidade em Foco;
» Manutenção do Espaço Cultural Casa Iririú;
» Ponto de Cultura AMORABI – ano 2016: 		
Manutenção do Espaço e de Atividades ArtísticoCulturais;
» Mostras Acadêmicas do Polo de Produção Musical
do CBVJ;
» Música nas Escolas Municipais de Joinville;
» Sirene da Memória;
» 2ª etapa da obra de restauração da Serraria
Centenária Vogelsanger;
» Salvaguarda e disseminação da obra de Fritz Alt 2ª etapa;
» Vamos Experimentar;
» Conexões entre dança e teatro;
» Aperfeiçoamento em piano;
» Canto Conta Zumbi;
» Teatro de Papel;
» Memórias Re-partidas: quatro solos da Dionisos
Teatro.
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