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A Cipatex® tem consciência do seu papel de 
infl uenciar na disseminação das boas práticas 
de responsabilidade social.

Um compromisso com o
desenvolvimento da 
sociedade.

Seja bem-vindo
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Mensagem do Presidente
William Marcelo Nicolau

Tivemos em 2020 um ano atípico e muito 
desafiador. Com a pandemia do novo 
coronavírus invadindo nossa vida, ficamos 
num primeiro momento atônitos e sem 
um norte definido. Porém, com toda a 
determinação de nosso time, e buscando 
sempre alternativas ágeis e eficientes, 
conseguimos respostas assertivas a essa 
grande adversidade. E podemos dizer 
que estamos saindo mais fortes do que 
entramos. Não posso deixar de agradecer 
o apoio que tive de todos os diretores, 
gestores, enfim, de todos os nossos 

colaboradores. Desde a fundação de nossa 
empresa, em 1964, focamos as pessoas 
como um grande diferencial para o nosso 
sucesso. Aprendemos isso com nosso 
fundador, Sr. William Nicolau, e em todas 
as nossas ações diárias são avaliados os 
impactos junto às pessoas, sejam elas 
nossos colaboradores diretos, sejam elas 
as comunidades que estamos inseridos. 
Durante a pandemia, com a necessidade 
de redução de jornada, doamos aos 
nossos colaboradores mais de 70 mil kg de 
alimentos para amenizar o impacto da perda 

salarial. Também pensando na comunidade, 
doamos mais de 75 mil máscaras para várias 
instituições. Continuamos a apoiar o Projeto 
Guri, com mais de 300 crianças atendidas, o 
Instituto Olka Kos, com mais de 100 crianças 
e adolescentes com deficiência intelectual, 
além da Casa da Criança, o Lar São José 
(idosos)  e outras tantas importantes 
ações. Elegemos ainda em 2021 alguns 
projetos sociais para incentivarmos, como, 
por exemplo, o Hospitalhaços, uma ONG 
que atende mais de 32 hospitais e santas 
casas no interior de São Paulo (entre elas a 

Santa Casa de Cerquilho e Tietê), o Instituto 
Ingo Hoffman, que apoia o Hospital Centro 
Infantil Boldrini ao oferecer mais conforto e 
qualidade de vida às crianças com câncer. 
O projeto Pequenas Damas, de Arapongas, 
que atende meninas em condições de 
vulnerabilidade, e tantos outros projetos de 
caráter social. Com a retomada aos poucos 
da normalidade, precisamos continuar 
pensando nas pessoas e em como contribuir 
para construir um mundo mais justo e digno 
para todos. 
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Responsabilidade Social
Um compromisso com o desenvolvimento da comunidade

O Grupo Cipatex® tem consciência do seu 
papel perante a comunidade infl uenciando 
boas práticas de responsabilidade social e 
ESG (Environmental, Social and Governance) 
com impactos positivos aos mais diversos 
públicos, como colaboradores, clientes e 
fornecedores, embasado sempre pela ética 
e busca constante pela transformação 
social nas comunidades onde opera, 
principalmente na cidade de Cerquilho.

Ao longo de mais de 20 anos, o Grupo 
Cipatex® tem apoiado incansavelmente 
projetos que auxiliam na construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária. 
Além disso, são desenvolvidos eventos, 
campanhas e programas que buscam cada 
vez mais engajar os colaboradores para 
que participem ativamente das ações de 
responsabilidade social que contam com o 
apoio do Grupo Cipatex®.
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Investimento Social
Leis de Incentivo Fiscal

Fundos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente das cidades de Cerquilho, Tietê
e Birigui

Fundo do Idoso de Cerquilho

É um Fundo Público que tem como objetivo fi nanciar projetos que 
atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. Os projetos complementares              
e/ou inovadores às políticas públicas municipais existentes que 
impactam mais de 200 crianças somente nas comunidades de 
Cerquilho e Tietê.

O Fundo Nacional do Idoso é destinado a fi nanciar os programas 
e as ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus 
direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade.

Os recursos captados devem ser aplicados, exclusivamente, 
nas ações, programas, projetos e atividades voltados ao 
atendimento da pessoa idosa sob a orientação e supervisão 
dos conselhos do idoso, por meio de um plano de aplicação de 
recursos. Atualmente, o Lar São José, localizado na cidade de 
Cerquilho, conta com uma capacidade de atendimento de até 
50 idosos que são benefi ciados diretamente com os aportes 
realizados via projetos de lei de incentivo fi scal.

Projeto Guri
Impactando mais de 370 crianças na comunidade de Cerquilho, 
o Projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural 
brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos 
de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, 
instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, 
teclados e percussão para crianças e adolescentes entre 6 e 18 
anos.

Orquestra Filarmônica do Instituto de 
Biociências de Botucatu 
A Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências de Botucatu 
(OFIBB) é uma iniciativa da Fundibio (Fundação do Instituto de 
Biociências), dos diretores do Instituto de Biociências e de uma 
comissão formada por professores e alunas da Unesp. O objetivo 
é formar uma orquestra permanente, focada em fortalecer os 
laços entre a comunidade e a universidade. As aulas serão 
inteiramente gratuitas e poderão participar desde estudantes, 
professores, assim como a comunidade em geral. Ainda, com 
previsão no futuro em estabelecer um polo na cidade de Cerquilho 
para desenvolvimento de uma orquestra local.
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Investimento Social
Leis de Incentivo Fiscal

Projeto do Instituto by Brasil
O IBB é um instituto sem fi ns lucrativos, com abrangência 
nacional e internacional. Com a missão de promover pesquisa, 
ensino e serviços em inovação, design e sustentabilidade, o 
projeto desenvolve soluções e estratégias criativas e adequadas 
para auxiliar no crescimento das empresas.

Instituto Olga Kos
Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 
(IOK) é uma associação sem fi ns econômicos, que desenvolve 
projetos artísticos e esportivos aprovados em leis de incentivo 
fi scal para atender, prioritariamente, crianças, jovens e adultos 
com defi ciência intelectual. Cerca de 400 pessoas são 
impactadas nas comunidades onde os projetos são realizados.

Instituto Olga Kos - Projeto Judô e Inclusão
O projeto Judô e Inclusão tem como objetivo incluir pessoas com 
ou sem defi ciência intelectual, em situação de vulnerabilidade 
social, por meio do esporte (ofi cinas de judô).

O projeto promove a melhoria dos seguintes aspectos: sociais, 
cognitivos e motores.

Projeto Igrejinha Vivendo a Cultura 2021
Localizado na cidade de Igrejinha, região de importante polo 
calçadista e presença marcante de clientes Cipatex®, o projeto 
visa a preservação, resgate e valorização da cultura germânica 
trazida pelos imigrantes. O projeto prevê a apresentação de 
bandas típicas alemãs instrumental, bandas e orquestras 
típicas alemãs, grupos folclóricos de dança, entre outros 
atrativos culturais.
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Investimento Social
Leis de Incentivo Fiscal

Projeto Pequenas Damas
Localizado na  cidade de Arapongas, importante polo moveleiro 
e sede de muitos clientes da Cipatex®, esse projeto, que tem 
mais de 30 anos, tem como objetivo estimular crianças e 
adolescentes do sexo feminino, com idade de 07 a 11 anos, 
no desenvolvimento de habilidades e práticas voltadas ao 
universo cultural, lúdico e artístico, através de oficinas gratuitas 
de música instrumental, canto coral, dança e literatura criativa. 

Esse projeto é focado em alunas da rede pública e comunidade 
em geral impactando anualmente cerca de 50 crianças e 
adolescentes.

Associação Hospitalhaços
A Associação Hospitalhaços é uma Organização Não 
Governamental, sem fins lucrativos que atende mais de 32 hospitais 
e santa casas, entre elas a de Cerquilho, Tietê, Laranjal Paulista, 
Porto Feliz e outras tantas. Esse projeto se iniciou em 1999 e 
promove a humanização hospitalar por meio de artes cênicas, 
jogos e brincadeiras, contação de história e música, capacitando e 
formando mais de 450 voluntários. Atualmente,  beneficia mais de 
240 mil pessoas, entre pacientes, acompanhantes e profissionais 
da área da saúde. 

Instituto Ingo Hoffman
O Instituto Ingo Hoffman é uma entidade beneficente sem fins 
lucrativos, que leva o nome do piloto Ingo Hoffmann, um dos 
grandes ídolos do automobilismo nacional, presidente da entidade. 
Fundado em 2005, o instituto tem a missão de oferecer mais 
conforto e qualidade de vida às crianças em tratamento do câncer 
e suas respectivas famílias.

Em parceria com o Hospital Centro Infantil Boldrini, hospital 
referência mundial em tratamento do câncer infantil, o instituto 
proporciona todo o suporte necessário para as crianças, com 
acompanhamento individual, além de oferecer moradia temporária 
durante o tratamento e ampla área de interação. São mais de 30 
chalés oferecidos para os familiares e as crianças doentes.

O projeto visa manter saudável os parentes das crianças, enquanto 
elas estão em tratamento hospitalar e tem impactado mais de mil 
pessoas anualmente.
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Grêmio Recreativo Cipatex
Um espaço de saúde e lazer para colaboradores

O Grêmio Recreativo Cipatex® (GRC) é uma sociedade 
sem fins lucrativos que oferece aos colaboradores e 
dependentes um espaço para recriação e lazer.

Mesmo em um cenário totalmente atípico, foram realizados 
cerca de 2 mil atendimentos odontológicos dentre os 
associados.
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Campanhas
Ações internas para engajamento dos colaboradores

Campanha de combate à Covid-19
Constituído em abril de 2020, o Comitê Gestor Covid-19 
desempenhou muitas ações que contribuíram para a redução 
de casos de coronavírus em nossa empresa. Essas ações 
também chegaram até os familiares dos nossos colaboradores. 
Foram medidas preventivas e precisas, que fizeram com que 
nossa empresa tivesse um número praticamente nulo de 
contaminação interna. Essa comissão teve todo o apoio da 
diretoria da empresa e de todos os colaboradores para que 
ações firmes fossem tomadas em prol da saúde de todos.

Participação ativa de 
todos os familiares.

Campanha contra a gripe
Imunizar nossos colaboradores e dependentes 
contra o vírus da Gripe Influenza H1N1.

Mais de 500 doses
aplicadas entre 
colaboradores
e dependentes.
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Campanhas
Ações internas para engajamento dos colaboradores

Doação de Máscaras
A Cipatex®, juntamente com a empresa Grendene, atuou na 
doação de máscaras para auxiliar no combate ao coronavírus. 
Em Cerquilho, as doações foram entregues à Santa Casa 
de Misericórdia, postos de saúde, Lar São José, igrejas São 
Benedito e São José, Recerq (Cooperativa de Reciclagem de 
Cerquilho), Casa das Crianças e Polícia Militar. Na cidade de 
Tietê, as máscaras foram doadas à Santa Casa.

Doação de mais de
78 mil máscaras para
diversas instituições.

Campanha Outubro Rosa
Causa apoiada anualmente pelo Grupo Cipatex® 
incentivando as mulheres a realizar exames 
anuais de prevenção do câncer de mama.

Ações de prevenção ao 
câncer de mama têm 
adesão de 100% das 
colaboradoras.
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Campanhas
Ações internas para engajamento dos colaboradores

Campanha Novembro Azul
Assim como o outubro rosa, o novembro azul é 
uma causa a qual existe um engajamento anual 
para que os colaboradores acima de 45 anos de 
idade comecem a se cuidar em relação a exames 
preventivos ao câncer de próstata como o PSA.

Realizada ação sobre a 
prevenção ao câncer de 
próstata com adesão de 
100% dos colaboradores
elegíveis.

Campanha Natal sem Fome
A Campanha Natal sem Fome garantiu a 
arrecadação de recursos para a compra de 
2 toneladas de alimentos que foram doadas 
a pessoas em situação de vulnerabilidade 
social na comunidade de Cerquilho.

Arrecadação que resultou  
na doação de 2 toneladas 
de alimentos.
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Campanhas
Ações internas para engajamento dos colaboradores

Entrega de Kits Natalinos
Mesmo em um ano totalmente atípico, a 
tradicional cesta natalina foi entregue aos 
colaboradores ao final de 2020.

Foram distribuídos mais 
de 1000 kits natalinos
aos colaboradores.

Doação de Kits Natalinos
Da mesma forma que os colaboradores da 
empresa receberam seus kits natalinos, o Grupo 
Cipatex® realizou doações de parte dos kits ao 
Lar São José e à Casa das Crianças de Cerquilho. 

Doação de kits ao Lar 
São José e à Casa das 
Crianças de Cerquilho. 
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Investimento Social
Leis de Incentivo Fiscal

As leis de incentivo são uma oportunidade 
para empresas fomentarem projetos sociais 
através do direcionamento de até 9% do seu 
imposto de renda. Em 2020/2021, a Cipatex® 
destinou mais de 1 milhão de reais para apoiar 
projetos que contribuíssem, de alguma forma, 
com a educação, conscientização da proteção 
do meio ambiente e fomento e incentivo do 
empreendedorismo.

PROJETOS LEI RUANET

PROJETOS DESPORTIVOS

FDMCA

FUNDO DO IDOSO

Divisão do Investimento Social

Mais de 1 milhão de 
reais investidos em 
projetos sociais nos 
últimos dois anos.

Campanhas
Ações internas para engajamento dos colaboradores

Campanha do Agasalho 2021
A Cipatex® realizou a doação de mais de 
200 itens de inverno ao Fundo Social de 
Solidariedade de Cerquilho. Cobertores, peças 
de roupas e calçados foram arrecadados durante 
a Campanha do Agasalho promovida pela 
empresa junto aos colaboradores. As doações 
são entregues pelo Fundo Social a pessoas em 
situação de vulnerabilidade do município.

Doação de mais de 200 
itens de inverno ao Fundo 
Social de Solidariedade
de Cerquilho.

9%

16% 66%

9%
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Grupo Voluntários Cipatex®

Grupo de Voluntários Cipatex®

Apoio a diversas causas junto à comunidade
de Cerquilho.

O GVC – Grupo de Voluntários Cipatex® tem como diretriz 
apoiar diversas causas na comunidade, seja de cunho 
cultural, cívico, recreativo e outros. 

O apoio do GVC ocorre visando sempre o bem-estar social 
da comunidade de Cerquilho ajudando assim quem mais 
precisa e contribuindo para uma sociedade mais justa. 
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