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 O Grupo BAUMINAS possui forte 

comprometimento socioambiental – este tema 

está presente em todas as etapas do processo 

produtivo e também no relacionamento com 

colaboradores, parceiros, clientes e sociedade. 

Dentre as muitas iniciativas que a empresa adota, 

destacamos o investimento em projetos que 

incentivam a educação, saúde, cultura e esportes. 

MENSAGEM 
DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

É muito gratificante saber que, através do nosso 

apoio corporativo, impactamos positivamente 

na vida de tantas pessoas e promovemos 

transformações relevantes em nossa sociedade, 

algo fundamental na construção da cidadania.

Por isso, estamos orgulhosos em compartilhar neste 

relatório as principais atividades e projetos de cunho 

socioambiental realizados durante o ano de 2018.
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As Leis de Incentivo Fiscal foram criadas 
para incentivar projetos nas áreas cultural, 
social e esportiva. 

Funciona assim: por meio de dedução de 
impostos, pessoas e empresas têm a opção 
de destinar uma parte do imposto (que já 
teria que pagar ao Governo) para projetos 
culturais, esportivos e sociais à sua escolha, 
dentro de um rol de projetos previamente 
avaliados e aprovados pelo Governo.

O QUE SÃO AS 
LEIS DE INCENTIVO 
FISCAL?

Assim, os projetos culturais, esportivos e 
sociais têm mais chances de acontecer, 
ajudando a transformar o cenário de uma 
comunidade, de uma região e até mesmo 
do país.

Existem diversas leis de incentivo fiscal – 
federais, estaduais, municipais – divididas 
conforme a área de atuação do projeto 
(esporte, cultura, oncologia, idoso, criança 
& adolescente, etc). 
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As principais leis de incentivo utilizadas pelo Grupo BAUMINAS são:

Lei de Incentivo à Cultura ( Lei Rouanet) -  Lei Federal nº 8.313/1991 

Fundo da Criança e do Adolescente (FIA) – Lei Federal nº 8.096/90

PRONAS e PRONON (Oncologia) – Lei Federal nº 12.715

Fundo Nacional do Idoso - Lei 12.213/2010

Lei do Esporte – Lei Federal nº 11.438/2006

PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo

TIPOS DE VERBAS 
UTILIZADAS (EM %)

Conheça as principais áreas beneficiadas 
pelos projetos que incentivamos em 2018. 
A maior parte deles fomenta iniciativas 
culturais e esportivas, mas sem deixar de 
lado os projetos com foco na saúde dos 
idosos e do público infantil. 

ÁREA DE DESTINO DAS VERBAS (EM %)

Isso vem de encontro ao nosso 
compromisso de ser uma empresa 
atuante nas causas socioambientais e de 
inclusão social, em busca de contribuir 
para um país cada vez mais igualitário e 
desenvolvido.

Crianças e Adolescentes Idoso Saúde Esporte Cultura

58%

15%

9%

9%

9%
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CONHEÇA 
OS PROJETOS 
APOIADOS 

Maior hospital pediátrico do Brasil, há 
quase 100 anos o Pequeno Príncipe 
beneficia crianças e adolescentes de todo 
o país por meio de atendimentos em 
saúde com excelência técnico-científica 
e humanização.  Foi um dos hospitais 
pioneiros na implantação do conceito 
de humanização como um de seus 
principais valores, através da utilização de 
sistemas integrados e multiprofissionais de 
atendimento que percebem o ser humano 
na sua totalidade e individualidade, 
sempre procurando respeitar sua dignidade 
e oferecer acolhimento também aos 
familiares.

A instituição realiza, por ano, mais de 300 
mil atendimentos, 22 mil internações e 20 
mil cirurgias, em 32 especialidades médicas. 
Além disso, até 70% da sua capacidade é 
destinada ao SUS.

Em 2018, o Grupo Bauminas apoiou 
ainda o Para Mais 100 Anos – Renovação 
da Estrutura Predial do Hospital Pequeno 
Príncipe, projeto que visa, por meio de 
intervenções estruturais, adequar e ampliar 
espaços físicos para garantir atendimentos 
em saúde com qualidade, preservando 
a segurança de pacientes, famílias e 
colaboradores que circulam pela instituição, 
assim como contribuir para a continuidade 
das atividades de assistência, ensino e 
pesquisa desenvolvidas pelo Pequeno 
Príncipe.

O Grupo BAUMINAS apoia, por meio da Lei 
do FIA (Fundo da Infância e Adolescência), 
o Projeto pelo Direito à Vida II. Este projeto 
objetiva promover a saúde infanto-juvenil 
por meio da associação entre assistência 
hospitalar e ambulatorial, o desenvolvimento 
de pesquisas científicas, a formação de 
profissionais e a difusão do conhecimento, 
contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida das crianças e adolescentes e para 
redução da mortalidade infanto-juvenil.

HOSPITAL 
PEQUENO PRÍNCIPE

Aprimorar a assistência hospitalar 
e ambulatorial, disponibilizando 
equipamentos, recursos e insumos 
necessários.

Incrementar programas de formação 
continuada de profissionais em saúde 
da criança e do adolescente.

Contribuir para o desenvolvimento de 
pesquisas na área de saúde infanto-
juvenil.
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HOSPITAL 
ANGELINA CARON

HOSPITAL 
ERASTO GAERTNER

O Hospital Angelina Caron foi fundado 
em outubro de 1983 e sempre teve suas 
raízes no social, priorizando os pacientes 
mais carentes. Ao longo dos anos, 
muitas parcerias foram firmadas entre a 
Sociedade Hospitalar Angelina Caron e 
órgãos governamentais, iniciativa privada e 
comunidade, de forma a propiciar, por meio 
de doações, recursos e incentivos fiscais, o 
atendimento com qualidade ao paciente.

O Grupo BAUMINAS apoia via Fundo do 
Idoso o projeto Mais Saúde aos Idosos, uma 
vez que o envelhecimento é um grande 
desafio do mundo atual, afetando tanto os 
países ricos quanto os pobres. Segundo a 
ONU e o IBGE, o número de pessoas com 
mais de 60 anos já corresponde a mais de 
12% da população mundial - e até o meio 
deste século, chegará aos 20%.
O projeto Mais Saúde aos Idosos prevê 
revitalizar e humanizar o atendimento à 

Centro de excelência em diagnóstico e 
tratamento de câncer, o Hospital Erasto 
Gaertner é a instituição referência no sul do 
país pelo Ministério da Saúde. É filantrópico 

O Hospital Angelina Caron nos últimos 35 
anos, vem atendendo a sua comunidade 
em Campina Grande do Sul e todo o Brasil, 
em especial o Paraná, São Paulo e Santa 
Catarina, basicamente em sua totalidade 
pelo SUS ( 90% de seus atendimentos).

Apesar de todas as dificuldades tornou-
se referência nacional em transplantes, 
principalmente de fígado e pâncreas, como 
também em cirurgias bariátricas onde 
recebeu o selo de Centro de Excelência 
de Cirurgia Bariátrica da Surgical Review 
Corporation (SRC)  . Os resultados da gestão 
eficiente e da política de investimentos 
podem ser percebidos na evolução da 
instituição se tornando referência nacional, 
em gestão, humanização e tecnologia 
executando quase que 1 transplante e 
aproximadamente 100 cirurgias a cada dia.
 
Os projetos incentivados através da 
Renúncia Fiscal, apoiados por empresas que 
acreditam no nosso trabalho, faz com que 
esta melhoria e avanço tecnológico do nosso 
hospital seja cada vez mais perceptível,  
acelerando nosso crescimento, trazendo 
novos equipamentos, humanizando e 
melhorando o tratamento ao paciente 
dentro do Hospital Angelina Caron, dando 
cada vez mais esperança à quem mais 
precisa.

André Vieira
Investimento Social

Criar um ambiente de acolhimento;

Implementar um protocolo de 
atendimento com classificação de risco 
e perfil, visando monitorar e diminuir 
o tempo de espera;

Reforma das instalações para 
proporcionar maior conforto e 
mobilidade ao paciente idoso;

Criação de Unidade de Dor Torácica 
visando dar prioridade, rapidez e 
qualidade no atendimento do paciente 
com dor no peito, com profissionais 
capacitados e equipamentos médicos 
tecnologicamente avançados.

pessoa idosa, melhorando a infraestrutura 
do Pronto Socorro e das enfermarias do 
Hospital Angelina Caron, que realiza 55 mil 
procedimentos/mês. Conheça os principais 
objetivos do projeto:

e atende mais de 93% de seus pacientes 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com 
profissionais altamente capacitados. Tem 
na sua missão um compromisso com 
a sociedade: combater o câncer com 
humanismo, ciência e afeto.

Por meio do PRONON - Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica, o Grupo 
BAUMINAS ajudou a patrocinar o Sistema 
Cirúrgico Robótico, uma plataforma robótica 
altamente sofisticada, desenvolvida 
para permitir a execução de cirurgias 
complexas utilizando-se de procedimentos 
minimamente invasivos. Dessa forma, 
aumentam-se as possibilidades de 
tratamento do câncer e o bem-estar dos 
pacientes.

Esta nova tecnologia consiste de consoles 
ergonômicos com quatro braços robóticos 
que atuam em contato direto com o 
paciente, de um sistema de vídeo de alto 
desempenho e de instrumentos patenteados 
com ampla dimensão de movimentos. 
Para realizar o procedimento o cirurgião 
utiliza os consoles para manipular os 
quatro braços robóticos que suportam os 
instrumentos e a câmera de alta definição. 
Tais instrumentos filtram qualquer tipo de 
tremor natural do ser humano, traduzindo 
com precisão os movimentos das mãos do 
cirurgião em movimentos mais precisos 
nos instrumentos. Além disso, agrega um 
sistema em 3D que permite a visualização 
da anatomia com alta definição, em cores 
brilhantes e com profundidade de campo 
original.
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CENTRO DE 
TREINAMENTO 

PARAOLÍMPICO 
ATLETISMO 

           FASE I - APC 

A Associação Paraolímpica de Campinas 
(APC) é uma entidade não governamental 
e sem fins lucrativos, que busca contribuir 
para a inclusão social de pessoas portadoras 
de necessidades especiais através do 
fomento e desenvolvimento de atividades 
esportivas. Sua missão é difundir as 
potencialidades globais desse público, 
de modo a possibilitar ao portador de 
necessidades especiais maior autonomia e 
participação na esfera social. Fundada em 
maio de 2007, a APC atua nas modalidades 
de natação e atletismo.
 
Por meio da LIE – Lei de Incentivo ao Esporte 
do Governo Federal, o Grupo BAUMINAS 
patrocinou a corrida de rua Circuito 
Inclusão, um projeto idealizado e realizado 
pela APC. O evento aconteceu no dia 09 de 
dezembro de 2018, em Caçapava. A prova 
teve inscrições gratuitas e contou com três 
modalidades: a corrida com percursos de 5 
km e 10 km e a caminhada de 5 km, nas 
categorias gerais e inclusivas.

A corrida de rua Circuito Inclusão teve 
por objetivo incentivar a prática esportiva 
e motivar a participação de pessoas com 
necessidades especiais (físicas, mentais 
e visuais). O evento busca proporcionar 
um ambiente de inclusão, sociabilização 
e confraternização entre corredores, 
orientando também corredores a se 
tornarem guias para atletas com deficiência.
Participaram da corrida 2 mil inscritos, 

divididos entre crianças, adolescentes, 
adultos e idosos que valorizam a prática 
de exercícios físicos como possibilidade de 
melhora da qualidade de vida e da saúde 
por meio do esporte.

Os participantes inscritos na corrida Circuito 
Inclusão receberam gymbag, número de 
peito, camisa do evento, um chip eletrônico 
– que cronometra automaticamente o 
tempo individual do atleta – e medalhas. 
Os três primeiros colocados nas categorias 
gerais e nas categorias inclusivas de corrida 
feminino e masculino receberam também 
troféus.

Meu nome é Benedito Franco Leal Filho e 
o apelido Neno.

Aos 8 anos sofri um acidente 
automobilístico, que me causou a perda 
da visão. Após um período de adaptação, 
retomei os estudos em Braille até chegar 
à Universidade, com formação em 
bacharelado e licenciatura em História 
e especialização em Educação Física 
adaptada pela UNICAMP.

O  esporte  sempre teve um papel 
fundamental em minha vida, tanto na 
condição de atleta como de dirigente. Fui 

Atualmente divido meu tempo entre a 
família, realizando palestras, escrevendo 
livros infantis e atuando na direção da 
Associação Paralímpica de Campinas (APC) 
e na vice-direção da Federação Paulista de 
Desportos para Cegos (FPDC).

Agradeço sinceramente à Empresa 
Bauminas pelo apoio ao esporte Paralímpico, 
o qual tem contribuído decisivamente no 
fomento e desenvolvimento do nosso 
Paradesporto, transformando sonhos em 
realidade na vida de inúmeros paratletas, 
professores e dirigentes.

bicampeão brasileiro na modalidade de 
Natação Paralímpica e, posteriormente, 
acompanhei a delegação paralímpica 
brasileira em várias competições 
internacionais, dentre as quais a 
Paralimpíadas de Athenas 2004.
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BASQUETEBOL 
EM CADEIRA 
DE RODAS
GADECAMP

A equipe do GADECAMP, Grupo de Amigos 
Deficientes e Esportistas de Campinas, 
é uma equipe de Basquete em cadeira 
de rodas que participa dos campeonatos 
promovidos pela Federação Paulista de 
Basquete Sobre Rodas e Confederação 
Brasileira de Basquetebol em Cadeira de 
Rodas. 

O apoio cedido pelo Grupo BAUMINAS 
foi viabilizado por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte e seu escopo incluiu 
o patrocínio dos atletas cadeirantes de alta 
performance, o que possibilitou à equipe a 
realização de treinamentos técnicos e táticos 
preparatórios para os campeonatos dos 
quais participa – campeonatos Estaduais, 
Regionais, Nacionais e até Internacionais. 
Além dos atletas profissionais, são atendidos 
alunos cadeirantes em fase de iniciação, de 
06 a 50 anos de idade, visando a renovação 
da equipe principal. 

Meu nome é Henrique Daniel de Morais. Em 
junho 1999, ao completar 18 anos, sofri um 
assalto a mão armada e fiquei paraplégico. 
Na ocasião, eu era um jovem cheio de 
planos que via minha vida desmoronar.

Anos depois, em 2005, fui convidado a 
voltar a trabalhar e dar continuidade aos 
estudos. Fiquei um pouco resistente, 
porém minha família me deu muito apoio 
e retomei minhas atividades profissionais 
e acadêmicas. No entanto, eu sabia que 
faltava algo na minha vida, visto que eu não 
tinha o convívio com pessoas que tinham 
vivido experiências parecidas. Em um belo 
dia, efetuando um atendimento durante o 
expediente, um senhor me perguntou se 
eu conhecia o basquete e eu disse que 
não, algum tempo depois recebi um convite 
para conhecer a GADECAMP e acabei me 
apaixonando. Hoje eu digo que o basquete 
é peça essencial na minha vida e na vida 
de outras pessoas, pois através do esporte 
conseguimos obter novamente o prazer de 
viver e a BAUMINAS é parte principal nesse 
processo, uma vez que apoia e acredita em 
nosso potencial e trabalho.

Os principais benefícios decorrentes desse 
trabalho são:

Sociais: integração social, cultivando e 
incorporando conceitos importantes e 
básicos como: sociedade, comunidade, 
companheirismo e liderança. Pretende-
se, com estes benefícios, elevar a 
autoestima, fornecer subsídios para 
incentivar os estudos e estimular a prática 
de atividades físicas para combater o 
sedentarismo muito frequente entre as 
pessoas com limitações físicas e acima 
de tudo torná-los verdadeiros cidadãos;

Cognitivos: desenvolvimento do 
raciocínio, equilíbrio emocional e 
psicológico;

Motores e orgânicos: desenvolvimento 
de aspectos físicos e motores que 
promovam a saúde, o bem-estar e 
consciência corporal, com o objetivo de 
reduzir os riscos de doenças causadas 
pelo sedentarismo e estimular a 
aquisição de hábitos saudáveis que 
propicie melhora na qualidade de vida.

Além das competições oficiais, o 
GADECAMP também realiza apresentações 
em escolas, clubes e universidades, com o 
intuito de divulgar o projeto e as histórias 
de superação desses atletas.
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FESTIVAL DA 
CULTURA 

JAPONESA
DE SALVADOR

O Grupo BAUMINAS apoiou com a cota 
de patrocínio Prata o XII Festival da Cultura 
Japonesa de Salvador, que aconteceu entre 
24 e 26 de agosto de 2018, no Parque 
de Exposições, em Salvador. O projeto 
foi patrocinado via Faz Cultura - ICMS do 
Estado da Bahia e celebrou os 110 anos 
da Imigração Japonesa no Brasil. Voltado 
às tradições japonesas, o evento ofereceu 
música, oficinas culturais, exposições, 
cultura pop e artes marciais.

Conheça os destaques do Festival:

Oficinas Culturais (origami, kirigami, 
culinária e bonsai)
Expo Agro Festival (mostra e venda de 
produtos agrícolas)
Espaço Cultural (exposição oriental e 
painéis culturais)
Beisebol (estrutura para treino de 
arremessos e rebatidas)
Estandes para venda de produtos 
(games, vestuário, mangás e 
artesanais) 
Praça de Alimentação e Showroom 
(automotivos, eletrodomésticos e 
produtos orientais).
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O Grupo BAUMINAS é parceiro do meio 

ambiente e sua gestão, baseada na 

transparência e na ética, possui forte 

comprometimento com as questões ambientais 

e com a sustentabilidade do planeta.

A preocupação com a sustentabilidade ambiental 

está presente em todas as etapas do processo 

produtivo e também no relacionamento com 

colaboradores, parceiros, clientes e sociedade.

O Grupo BAUMINAS encara a sustentabilidade 

ambiental como um fator primordial para o 

sucesso das suas empresas, hoje e no futuro, 

colocando o tema como um dos pilares do seu 

modelo de gestão e participando ativamente 

de entidades, eventos e programas com essa 

finalidade.

Conheça algumas ações sustentáveis 
do Grupo BAUMINAS:

Através da BAUMINAS Hidroazul, o Grupo 
BAUMINAS é signatário do Pacto Global da 
ONU e filiado ao Instituto Ethos. Entre as 
principais entidades apoiadas estão o Instituto 
Trata Brasil, que visa disseminar a importância 
do saneamento básico, o GRAAC (Grupo de 
Apoio ao Combate do Câncer Infantil) e a 
ABIPLA (Associação Brasileira das Indústrias 
de Produtos de Limpeza e Afins). 

PARCEIROS 
E ENTIDADES
APOIADAS

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

• Utilização de embalagens recicláveis, 
reutilização de embalagens e apoio a 
diversas cooperativas de reciclagem

• Tratamento de todas as emissões 
atmosféricas e efluentes sanitários de 
acordo com a legislação em vigor

• Coleta seletiva de lixo nas unidades da 
empresa

• Captação e utilização da água de forma 
consciente no processo produtivo

• Adoção de medidas preventivas para 
minimização de riscos ambientais

• Desenvolvimento e proposição de soluções 
sustentáveis para os clientes

• Ações de apoio ao maior acesso da 
população brasileira à água tratada e de 
qualidade

• Plantio de mudas com as crianças 
da APAE e E.E. Guido Marliere em 
Cataguases (MG)

• Realização de palestras sobre a 
importância da água na Estação Ecológica 
Água Limpa, em Cataguases (MG), no Dia 
Mundial da Água

• Apoio a eventos e caminhadas durante 
a Semana Mundial do Meio Ambiente e 
durante a Semana Florestal 

• Doação de produtos para tratamento de 
piscina para Clínica Resgatando Vidas 
localizada em Juiz de Fora (MG).
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