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O Ano de 2021 foi marcado pela solidarie-
dade e o pensamento ao próximo se tornou 
uma rotina da sociedade. Pensando nisso, a 
Itabom criou o comitê de sustentabilidade 
visando o desenvolvimento da cultura de 
responsabilidade social, cidadania, espírito 
de solidariedade, bem como contribuir para 
a transformação, desenvolvimento sus-
tentável e o bem-estar da sociedade.

A seguir, apresentamos algumas de nossas 
ações em 2021:

CÔMITE DE
SUSTENTABILIDADE:
BOOK DE PROJETOS



CAMPANHA DO AGASALHO
OBJETIVO
Inserir a empresa no contexto das ações 
sociais locais, através da participação e 
contribuição em programas que visam 
melhorar a qualidade de vida, saúde e 
bem estar das famílias menos favorecidas 
do município de Itapuí – SP. 

DESCRIÇÃO
A empresa entrou em contato com a Pre-
feitura Municipal de Itapuí – SP através do 
CRAS – Centro de Referência de Assistên-
cia Social para adesão à Campanha do 
Agasalho do município. Foram confeccio-
nados banners e colocados juntos aos 
pontos de coletas distribuídos na portaria 
principal da empresa.

O período de arrecadação ocorreu de 01 a 
30 de julho de 2021, sendo realizadas 3 
coletas, com volume total de aproximada-

mente 300 (trezentas) peças.

As roupas foram entregues ao *CRAS para 
que fossem higienizadas, separadas e dis-
tribuídas às famílias cadastradas pela Pre-
feitura.

* CRAS – Centro de Referência de Assistência Social



Estimulo dos voluntários da Itabom a 
realizarem novos projetos.

1ª & 2ª CAMPANHA
SOLIDÁRIA DO ALIMENTO

OBJETIVO
Inserir a empresa no contexto das ações 
sociais locais, através da participação e 
contribuição em programas que visam 
melhorar a qualidade de vida, saúde e 
bem estar das famílias menos favorecidas 
do município de Itapuí – SP. 

DESCRIÇÃO
A Itabom participou da campanha em 
parceria com o *CRAS, através da doação 
de 85kg (oitenta e cinco) de frango, prepa-
ro e distribuição de “galinhada” em marmi-
tex para as famílias cadastradas no *CRAS. 
O evento ocorreu duas vezes no ano de 
2021 (julho e setembro), na Cozinha Piloto 
do município. 

Contou com a presença de onze voluntári-
os da empresa que ajudaram no preparo 
da galinhada, montagem e distribuição 
das marmitas às famílias.

RESULTADOS
Distribuição de 1400 (mil e quatrocentas) 
marmitas às famílias cadastradas no 
*CRAS;

Incentivo a outras empresas do município 
a se engajarem nesse tipo de ação;

Estreitamento de relacionamento junto à 
Prefeitura;

* CRAS – Centro de Referência de Assistência Social



SETEMBRO AMARELO

OBJETIVO
Realizar uma palestra com o intuito de 
informar e alertar os colaboradores da 
Itabom para que estejam atentos aos 
casos de depressão ou algo similar, na 
família ou em pessoas próximas, a fim de 
mitigar riscos de suicídios.

DESCRIÇÃO
Na campanha, foram ressaltadas infor-
mações relevantes de atenção há vários 
tipos de situações como:  comportamen-
to retraído, transtornos ansiosos, 
depressão, mudanças nos hábitos, senti-
mentos de solidão, angústia, irritabili-
dade, pessimismo, apatia, personalidade 
impulsiva e agressiva, entre outras situ-
ações. Também foram apresentados os 
sintomas que levam a depressão e 
suicídio, casos de depressão,  angústia e  
isolamento social.

Os colaboradores foram orientados a 

procurarem o Ambulatório da Itabom que 
por sua vez dará encaminhamento para 
psicólogos ou psiquiatras, sempre que 
necessário. 

A palestrante e agente de saúde e coorde-
nadora de Saúde Básica de Itapuí, explicou 
de forma concreta o passo a passo sobre 
como agir quando houver algo semelhan-
te a essas situações, explicando que o mês 
de setembro tem extrema importância na 
sensibilização de toda a população.

RESULTADOS 
A palestra abrangeu um público de aproxi-
madamente 60 (sessenta) pessoas.



OUTUBRO ROSA
OBJETIVO
Promover a conscientização dos colabora-
dores da Itabom sobre a importância da 
saúde preventiva conforme previsto no 
PCMSO (Programa de Controle Médico em 
Saúde Ocupacional) e diagnóstico pre-
coce de doenças como câncer de mama e 
de colo de útero. Oferecer exames de 
diagnóstico, tratamento e retorno médico.

DESCRIÇÃO
A Campanha Outubro Rosa ocorreu entre 
os dias 13 a 15 de outubro. Durante a Cam-
panha, houve palestra de conscientização 
e foram realizados exames de diagnóstico. 
A estrutura médica (profissionais, materi-
ais, utensílios) foi concedida pela Prefeitu-
ra Municipal de Itapuí, com apoio contí- 
nuo da equipe de Saúde e do ambulatório 
local.

No total, foram realizados 110 (cento e 
dez) atendimentos médicos com exames e 
a participação de 60 (sessenta) pessoas na 
palestra sobre Câncer de Mama. A Itabom 
conta com um quadro de 444 (quatrocen-
tos e quarenta e quatro) mulheres, sendo 
que 234 (duzentos e trinta e quatro) 
residem em Itapuí. Durante a palestra de 
conscientização realizada por profissional 
da Saúde da Prefeitura, foram oferecidos 
coffee break e entrega de brindes.

O médico do trabalho está fazendo o 
acompanhamento das pacientes no retor-
no de seus exames e se necessário, 

encaminhamento especializado.

RESULTADOS 
110 (cento e dez) atendimentos médicos 
com a realização dos exames preventivos;

60 (sessenta) participações na palestra de 
conscientização;

Aumento da busca por exames gine-
cológicos de rotina de 7 (sete) exames em 
setembro para 23 (vinte e três) exames 
após a campanha de outubro.



NOVEMBRO AZUL
OBJETIVO
Promover a conscientização dos colabora-
dores homens da Itabom sobre a 
importância da saúde preventiva con-
forme previsto no PCMSO (Programa de 
Controle Médico em Saúde Ocupacio- nal) 
e diagnóstico precoce de doenças dentre 
elas, o câncer de próstata.

Oferecer exames de diagnóstico (amostras 
de urina), tratamento e retorno médico. 

DESCRIÇÃO
Em 25 de novembro foi realizada uma pa- 
lestra de conscientização e prevenção do 
câncer de próstata.

Com a participação de aproximadamente 
60 (sessenta) colaboradores do sexo mas-
culino, a palestra promoveu o incentivo à 
busca por auxilio médico e realização de 
exames. 

Tendo como palestrantes a enfermeira 
municipal Sheila Rubia e a coordenadora 
de saúde básica de Itapuí; foi abordado de 
forma prática, objetiva e ética a importân-
cia do cuidado e prevenção do câncer de 
próstata, com os va- riados exames e 
acompanhamentos disponíveis.

RESULTADOS 
Participação de 60 (sessenta) colabora-
dores do sexo masculino na palestra de 
conscientização.



NATAL SOLIDÁRIO
OBJETIVO
Promover um Natal mais feliz para as 
crianças de família menos favorecidas.

Contribuir com os projetos sociais locais, 
proporcionando maior visibilidade para a 
Itabom no âmbito de responsabilidade 
social e sustentabilidade.

Uma parceria com a Prefeitura de Itapuí e 
outras empresas do município para criar o 
Projeto Natal Solidário, com distribuição 
de brinquedos às crianças assistidas pelo 
CRAS - Centro de Referência de Assistên-
cia Social.

DESCRIÇÃO
A ideia do projeto foi apresentada à Pre-
feitura que coordenou a implantação 
junto à Itabom e outras iniciativas 
privadas do município de Itapui. 

A prefeitura elaborou um modelo de 
carta ao Papai Noel e distribuiu às famílias 
assistidas pelo CRAS para que as crianças 
pudessem escrever um recado ao Papai 
Noel. As cartas foram reunidas e distribuí-
das entre as empresas do município.

A Itabom recebeu 86 (oitenta e seis) 
cartas para as quais adquiriu brinquedos, 
sendo:

• 43 (quarenta e três) bonecas 
• 43 (quarenta e três) carrinhos Presentes adquiridos

A prefeitura irá realizar a distribuição dos 
brinquedos às crianças conforme planeja-
mento.

RESULTADOS 
Apresentar resultados obtidos pós entre-
ga dos presentes entregues.

Entrega das cartas pelo *prefeito e
vice-prefeita à Itabom

* Prefeito Antônio Álvaro de Souza e
vice-prefeita Maria Clélia Viaro Pichelli




