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Q1: Título do projeto ambiental participante: A Hora do Conto

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: TUPY S.A. (CNPJ_084.683.374/0003-00)
Nome fantasia: TUPY
Setor de atuação: Fundição (Fundição de blocos e cabeçotes

de motor de ferro e usinagem; perfis,
conexões e granalhas de aço)

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 09/03/1938
Número de colaboradores: Aproximadamente: 9500 (Brasil) 2.500

(México)

Q4: Informações de contato:
Endereço: Albano Schimidt, 3400
Bairro: Boa Vista
Cidade: Joinville
Estado: Santa Catarina
CEP: 89227-901
Telefone com DDD: (047) 4009-8855

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Milena Bernardes
Cargo: Aprendiz Industrial de Assistente

administrativo
E-mail: milena.bernardes@tupy.com.br
Telefone com DDD: (047) 4009-9047

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 09:05:56quinta-feira, 6 de novembro de 2014 09:05:56
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 6 de novembro de 2014 09:46:48quinta-feira, 6 de novembro de 2014 09:46:48
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:40:5200:40:52
Endereço IP:Endereço IP:  200.193.75.128200.193.75.128

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#82
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Caroline Setti
Cargo: Especialista de Responsabilidade Social
E-mail: caroline.setti@tupy.com.br
Telefone com DDD: (047) 4009-8855

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 24/09/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 0

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 2.553
Famílias 5.106
Animais 0
Espécies 0

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O projeto é considerado projeto próprio, porém, conta com a parceria das Secretarias de Educação do Estado 
e do Município de Joinville.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O foco do projeto é o mangue, pois entendemos que muitos não sabem ou conhecem a importância deste 
ecossistema para a região. Além disso, lixos são encontrados no mangue, assim como a pesca muitas vezes 
ilegal. A distribuição costeira torna-os cada vez mais vulneráveis às ações de origem antrópica, como a 
constante destruição de manguezais, a descarga de poluentes em estuários e áreas adjacentes a recifes, 
assim como as crescentes descargas de sedimentos (Dias, 2002). Em decorrência disso, faz-se necessário o 
estudo contínuo da distribuição desses organismos, de forma a contribuir com sua conservação, até mesmo 
no hábitat disponível nas áreas de maricultura. Em termos de maricultura, Santa Catarina é o maior produtor 
de moluscos do Brasil, envolvendo em oito municípios principais, entre eles São Francisco do Sul, cerca de 
mil famílias e seis mil empregos diretos e indiretos (Famasc, 2005).

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Conscientizar o maior número de crianças possíveis para entender a importância deste ecossistema tão rico e 
que está tão próximo da empresa. Por isso, a forma encontrada foi através da contação de histórias, que leva 
de forma lúdica informações importantes para o público infantil, pois muitos moram na região do manguezal.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A iniciativa, que durante dois anos convidava filhos de funcionários e alunos de diversas escolas a ouvirem 
uma narrativa na biblioteca da empresa, agora vai até escolas. O projeto, que passou por uma reformulação e 
cuja iniciativa é da Tupy, traz como parceria a Casa Teatral, que desenvolveu a história sobre o manguezal. 
O texto na Raiz das Histórias traz duas personagens que são: 

COMADRE FULOZINHA – Figura que vive nas florestas da nossa região, cuidando da fauna e da flora. 
Menina agitada.

VOVÓ DO MANGUE – Protetora dos manguezais, cuidando da fauna e da flora. Senhora calma e meio 
rabugenta.

Sinopse – Na raiz das histórias
Comadre Fulozinha e Vovó do Mangue são duas figuras misteriosas que aparecem para quem merece 
aprender mais sobre a natureza. Comadre Fulozinha, protetora da natureza, vive correndo pelas florestas da 
região de Joinville, cuidando da mata, da flora e da fauna. Ela correu tanto que chegou onde a floresta e o 
manguezal se encontram. Juntas, as duas vão descobrir a importância do equilíbrio entre os ecossistemas e 
de como o ser humano precisa de informações para poder preservá-los. 

Os espetáculos serão realizados duas vezes ao mês em escolas municipais e estaduais dos bairros Boa 
Vista, Espinheiros, Iririú, Jardim Iririú, Aventureiro, Comasa e Saguaçu em 44 escolas de Joinville até 
setembro de 2015, atingindo cerca de 1.500 crianças com idade entre 4 e 10 anos. Vale lembrar que além de 
Joinville, o projeto A Hora do Conto também é realizado em Mauá - São Paulo, onde a Tupy tem planta fabril. 
Nesta localidade o tema abordado será o Rio Tietê.
As Secretarias de Educação do Estado e do Município também são parceiros do projeto.
Vale dizer que o projeto faz parte da política do Investimento Social da Tupy, que foi construída pelo Grupo de 
Trabalho integrado por representantes de diversas áreas da empresa. As diretrizes do Investimento Social 
Tupy.O foco do Investimento Social Tupy são Educação, Esporte, Meio Ambiente e Cultura. Os seguintes 
motivos justificam a escolha do foco:
• Pela abrangência das áreas de Educação, Esporte, Meio Ambiente e Cultura, que oferecem possibilidades 
de atuação social em todas as unidades, seja no Brasil ou no exterior, respeitando as especificidades de cada 
região;
• Pelo histórico de apoio à educação e ao esporte, reconhecido como parte da cultura da Tupy;
• Pela necessidade de formação e desenvolvimento de capital humano;
• Para o reconhecimento da empresa como uma possibilidade de atração e retenção de bons profissionais;
• Para o fortalecimento das estratégias de sustentabilidade da empresa, especialmente do ponto de vista 
ambiental;
• Pelo apoio histórico da Tupy a projetos culturais da comunidade;
• Porque são temas importantes para a construção de uma imagem positiva para a empresa.
O Investimento Social Tupy (IST) atuará com bases nesses focos prioritários, podendo eventualmente incluir 
algum outro tema conforme a realidade local.

O IST poderá atuar em parceria com o setor público, privado (outras empresas e organizações de classes)  e 
terceiro setor, de acordo com as seguintes orientações:
• Buscar parcerias com instituições de reconhecida idoneidade;
• Estabelecer parcerias que assegurem a continuidade dos projetos;
• Estabelecer relacionamento formal por meio de termo de compromisso;
• Determinar funções e responsabilidade das partes envolvidas nas parcerias;
• Estimular regras de transparência na gestão dos programas e projetos sociais, pela avaliação dos 
resultados e pela prestação de contas dos recursos utilizados.Uma observação importante é que a Hora do 
Conto continua com a contação de histórias internamente, e convida filhos de funcionários uma vez ao mês 
para as apresentações que são realizadas na biblioteca de Joinville. Os temas escolhidos são diversos.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Conseguimos perceber que a contação de histórias traz algo novo e divertido para quem assiste. É difícil 
mensurar o quanto o projeto já impactou essas crianças, mas certamente a história será levada como 
aprendizado para a vida de cada um. A contação de histórias é um instrumento muito importante no estímulo 
a leitura, desenvolve a linguagem, é um passaporte para escrita, desperta o senso crítico e principalmente faz 
a criançasonhar. 
Os contadores de histórias são os mediadores desse processo, e tem uma tarefa muito importante que é de 
envolver a criança na história dando vida aos sonhos, o despertar das emoções transportando para o mundo 
da fantasia. Quem conta histórias cria e recria maneiras de chegar ao universo infantil, aproxima a criança do 
mundo da leitura consolidando a fantasia que é a maneira da criança ver a realidade. Uma boa história 
encanta qualquer pessoa, e a criança ainda mais por estar em fase de formação, enchendo sua "cachola" de 
informações.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Mais de 2.500 mil crianças e adolescentes

foram impactados pelo projeto até outubro
2014

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Fundada em 1938, em Joinville-SC, a TUPY tem capacidade para produzir 848 mil toneladas anuais de peças 
em ferro fundido, nos parques fabris: de Joinville, Mauá, no Estado de São Paulo, Saltilho e em Ramos Arizpe 
no estado de Coahuilla no México. Certificada pelas normas ISO/TS 16949, ISO 9001 e ISO 14001, a TUPY 
emprega cerca de treze mil e 500 pessoas e exporta mais da metade de sua produção,para 
aproximadamente 
40 países. 
Grande parte da produção da TUPY é constituída de componentes desenvolvidos sob encomenda para o 
setor automotivo, que engloba caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção, carros de passeio, 
motores industriais e marítimos, entre outros. São blocos e cabeçotes de motor e peças para sistemas de 
freio, transmissão, direção, eixo e suspensão. A TUPY também produz conexões de ferro maleável, 
granalhas de aço e perfis contínuos de ferro, produtos que atendem a setores diversos da indústria. 
O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da TUPY monitora as emissões atmosféricas e a qualidade do ar, as 
águas subterrâneas, os níveis de ruído e a separação e destino final dos resíduos. Esses indicadores 
permitem à empresa a busca da melhoria contínua e o permanente desenvolvimento de ações, com vistas a 
reduzir o uso de recursos naturais e a eliminar ou minimizar os impactos de suas atividades produtivas no 
meio ambiente. 
Desde a implantação do SGA, em 2000, a empresa já investiu mais de R$ 100 milhões em obras, 
equipamentos e melhorias nos processos, nas suas plantas industriais de Joinville e Mauá. Entre as 
melhorias implantadas estão novos sistemas de exaustão e controle dos fornos, que captam materiais 
particulados por meio de filtros de manga, com índices de eficiência que variam entre 90 e 98%. Também 
efluentes e resíduos têm merecido grande atenção da empresa. Novas estações de tratamento foram 
projetadas e construídas nesse período, e o aterro industrial próprio, na planta de Joinville, foi inteiramente 
readequado observando as mais rigorosas exigências ambientais. 
A Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA), órgão responsável pela fiscalização, 
emissão de licenças e acompanhamento das melhorias obtidas pelo SGA da TUPY, reconheceu avanços em 
2005, ao atribuir à empresa o “Prêmio Fritz Müller”, reconhecimento que se repetiu em 2007, quando a TUPY 
novamente foi homenageada com o referido prêmio.Nesse mesmo ano, a empresa conquistou também o 
Prêmio Expressão de Ecologia.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim
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Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001,
Outra(s) (especifique)
ISO 16949; NBR 6943; NBR 6925

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

3.122.984.000

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

19.875.000

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

9.838.851

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

-

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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