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OS PRODUTOS 
MAIS FORTES 
DO MERCADO.

A vocação para inovar, aliada à necessi-
dade de romper a percepção “comoditi-
zada” do segmento, tornou evidente a ne-
cessidade de um posicionamento robusto 
e marcante. Para atingir esse objetivo, a 
Librelato assumiu como diferencial técni-
co a robustez de seus produtos que, por 
consequência, elevam a eficácia do trans-
porte de cargas. Implementos feitos com 
ligas mais fortes permitem maior capaci-
dade de carga líquida, promovendo maior 
lucratividade para os clientes. 

Elevar a eficiência do transporte de car-
gas, entregando os produtos estrutural-
mente mais fortes e visualmente mais 
atraentes do mercado.
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CEO 
José Carlos Sprícigo

O ano de 2020 iniciou com expectativas posi-
tivas para economia brasileira e para o setor de 
implementos rodoviários no Brasil. Com advento 
da pandemia relacionado ao novo coronavírus – 
COVID- 19, o mundo naquele momento se tornou 
incerto.

O primeiro decreto do estado de Santa Catarina 
ocorreu no dia 17/03/20, com interrupção parcial 
das atividades do setor industrial. Neste período 
desafiador, preparamos nossas plantas produtivas 
para aplicar todas as medidas protetivas exigidas 
pelas autoridades sanitárias do Brasil pautadas 
em orientações da OMS. Assumimos o regime de 
trabalho 12 por 36, o qual nos permitiu trabalhar 
com 100% dos nossos funcionários, resultando em 
uma concentração de no máximo 25% nas plantas 
por turno de trabalho.

Fizemos adaptações para o trabalho remoto dos 
profissionais do setor administrativo e afastamos 

todos os profissionais enquadrados no 
grupo de risco ou que apresentassem 
sintomas de contágio.

As medidas implantadas se mostraram 
eficientes para a Companhia, manten-
do-se o bom desempenho produtivo e o 
adequado atendimento aos nossos clien-
tes.

Apesar de todos os desafios evidencia-
dos no 1° trimestre de 2020, conseguimos 
um retorno gradual de nossas operações, 
o qual nos proporcionou a superação das 
metas previstas para esse exercício.

A força e apoio do nosso Conselho de 
Administração fortaleceu a confiança 
dos nossos profissionais e clientes, ga-
rantindo assim a agilidade necessária nos 
processos de mudança.
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HISTÓRIA 1969

2007

1980

1998

1992

2001

Assume o nome de Irmãos Li-
brelato e passa a comercializar 
peças e acessórios de caminhões, 
fornecendo assistência técnica 
para marcas nacionais.

Produção do primeiro 
semirreboque basculante.

Produção do primeiro 
semirreboque graneleiro.

A marca consolida-se como 
Librelato, focando na produção 
de implementos agrícolas e rodo-
viários sobre chassi.

A empresa inicia as operações 
por meio de uma pequena serra-
ria fundada por Berto Librelato e 
fabrica sua primeira carroceria de 
madeira.

Inicia exportações, ao pas-
so que expande sua atuação no 
mercado nacional com a criação 
de sua nova unidade no municí-
pio de Içara/SC.

2017

2012

2011

20192020 2018

2013

Librelato inova mais uma 
vez e inaugura a primeira 
Libreparts, que visa ofere-
cer aos clientes da marca 
maior eficiência e conveni-
ência na compra de peças 
e componentes.

Ganha 10 prêmios ao longo do 
ano, entre eles Campeões da Inova-
ção, na categoria Máquinas e Equi-
pamentos, e GPTW como uma das 
Melhores Empresas para Trabalhar.

Librelato completa 
50 anos de atividade, 
apresenta importantes 
inovações na Fenatran 
e investe, aproximada-
mente, R$ 28 milhões 
na operação.

R$ 24 milhões em investi-
mentos em tecnologias e am-
pliação dos parques fabris; é  
reconhecida através de diver-
sos prêmios nacionais e adere 
ao selo ODS - Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Eleita a Marca do Ano pelo prê-
mio concedido pela Fenabrave - 
Federação Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores.

Conquista um dos prêmios mais 
importantes do Estado: Certificado 
de Responsabilidade Social 2012 – 
Destaque Santa Catarina, entregue 
pela assembleia legislativa.

Torna-se uma sociedade anôni-
ma e recebe aporte do Fundo de 
Investidores CRP VII, iniciando 
implementação de Governança 
Corporativa.

As atividades da Companhia tiveram 
início no ano de 1969, por meio de uma 
pequena serraria, fabricando sua primei-
ra carroceria de madeira. Em 1980 assu-
me o nome de irmãos Librelato e passa a 
comercializar peças e acessórios de ca-
minhões. Em 1992 a marca consolida-se 
como Librelato com foco na produção de 
implementos agrícolas rodoviários, sen-
do seu principal produto o semirreboque, 
onde lançou seus principais produtos 
Basculante e Graneleiro em 1998 e 2001, 
respectivamente. Em 2007 a Librelato ini-
cia o processo de internacionalização da 
marca, por meio de exportações, ao pas-
so que expande sua atuação no mercado 
nacional com a criação de sua nova uni-
dade produtiva em Içara, em 2008. Em 
2011, torna-se uma sociedade anônima de 
capital fechado, firmando parceria com o 
fundo de participações CRP VII, iniciando 
assim o processo interno de implementa-
ção de uma governança corporativa.

A Librelato está entre as três maiores 
empresas do ramo de implementos ro-
doviários do Brasil, possuindo um Market 
Share de 13,7% em 2020. A empresa con-
ta com um quadro de mais de 1.500 fun-
cionários, distribuídos em três plantas 
produtivas, nos municípios de Criciúma e 
Içara, no estado de Santa Catarina. Nossa 
planta produtiva possui uma área total de 
146.678m², sendo 31.436m² de área cons-
truída. A Companhia possui capacidade 
produtiva instalada para fabricação diária 
de 57 pinos (termo popular para caracte-
rização de implementos rodoviários).

“
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A Librelato é regida por um DNA e Visão alinhados com sua vo-
cação e mercado. Construímos nossa proposta de valor de modo 
a servir nosso público com eficácia e atratividade. Com um mo-
delo de Governança Corporativa Profissional, trabalhamos para 
que nossos ideais institucionais sejam muito mais do que belas 
palavras em uma parede – aqui, a estratégia faz parte de todos os 
movimentos da marca.

CULTURA

SER RECONHECIDA 
COMO UMA EMPRESA 
SÓLIDA, INOVADORA 
E DE MARCA FORTE.

Produtos e serviços confiáveis, proporcionando 
rentabilidade ao seu negócio.

PROPOSTA DE VALOR

Desenvolver implementos rodoviários que influenciem o pre-
sente inspirados no futuro.

MISSÃO

Ser reconhecida como uma empresa sólida, 
inovadora e de marca forte.

VISÃO

• Ter cliente como um grande amigo;
• Encantar o cliente de forma simples e eficaz;
• Ações humanas, inovadoras e inspiradoras;
• Ética e transparência;
• Lucro com sustentabilidade;
• Responsabilidade social e ambiental;
• Abraçar os desafios com determinação e ousadia.

VALORES

POLÍTICA DE QUALIDADE
Desenvolvimento de produtos que atendam aos requisi-

tos aplicáveis e a satisfação de clientes, através da melhoria 
contínua dos processos e qualificação dos profissionais, 
visando a sustentabilidade do negócio.

OBJETIVOS DA QUALIDADE
• Buscar a satisfação de seus clientes;
• Buscar a satisfação e qualificação dos seus profissionais;
• Melhorar continuamente os seus processos e produtos.





BRASIL

BOLÍVIA

PARAGUAI

URUGUAI

CHILE
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INDÚSTRIA COMERCIALO parque industrial da Librelato mantém um equilíbrio 
ideal entre complexidade e simplicidade. Sob a filosofia 
do Lean Manufacturing, a infraestrutura foi otimizada em 
todas as etapas para promover o maior nível de produtivi-
dade por metro quadrado. Cada um de nossos processos 
encontra-se em constante análise para potenciais aper-
feiçoamentos ou oportunidades de automação. Somos 
uma instituição que compreende a importância da efici-
ência produtiva e investe neste aspecto constantemente.

A Librelato é uma marca enérgica e pro-
ativa comercialmente. Nossa indústria 
serve o propósito de atender os planos de 
expansão comercial estabelecidos perio-
dicamente e superá-los com excelência. 
Otimizando e simplificando os proces-
sos de venda, conseguimos estabelecer 
um atraente fluxo de compra para nossos 
clientes que inclui modelos cada vez mais 

CRICIÚMA/SC

IÇARA/SC eficientes de financiamento e recorrência.

Com uma presença comercial bem esta-
belecida em boa parte do continente Sul 
Americano, América Central e Africano, 
a Librelato permanece em franco cresci-
mento internacional, prospectando novos 
territórios em diversos ponto do globo.

PORTUGAL
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Uma das maiores redes de distribuição 
de peças para implementos rodoviários no 
país, a Libreparts tem a missão de estender 
ao máximo a usabilidade de nossos produ-
tos. A rede possui uma política de vendas 
ágil e descomplicada, efetivamente elevan-
do a qualidade da experiência de uso dos 
produtos Librelato.





CULTURA HUMANA

Os desafios enfrentados por uma empresa ino-
vadora exigem um time de talentos excepcionais. 
Um cenário que estimulou a busca e retenção de 
profissionais extremamente qualificados, prepara-
dos para encarar e supe-rar problemas inéditos. A 
Librelato acredita que realizações extraordinárias 
exigem capacidade extraordinária e investe subs-
tancialmente nesta visão.

COMPETÊNCIA AVANÇADA

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE
Desde sua fundação, a equipe Librelato é caracte-

rizada por um espírito de evolução constante. Nossa 
vocação para inovar requer que cada membro da em-
presa se atualize constantemente dentro e fora de sua 
área de especialização. Somos um grupo de entusias-
tas apaixonados pelo que fazemos e por isso, “fazer 
melhor” tornou-se uma busca natural.

• TEAL - Coordenação Librelato;
• Programa Jovem Aprendiz Librelato;
• Pós Graduação - Unilibrelato;
• Programa de Formação de Profissionais  

 Lussa Librelato;
• Escola de solda para comunidade.

• Aniversariantes do mês;
• Programa Bebê a Bordo;
• Comemoração Dia dos Pais e Dia das Mães;
• Chá Rosa (Prevenção do Câncer de Mama);
• Dia das Crianças Librelato;
• Café com o Presidente;
• Crescendo com a Librelato;
• Festa dos 50 Anos Librelato;
• Apresentação Semestral dos Resultados;
• Evento de Premiação 5´S;
• Integração Equipes Rafting;
• Confraternização Gestão Librelato;
• Entrega das Cestas - Final de Ano;
• Confraternização de final de Ano.

A Librelato é considerada uma das 50 Melhores 
Empresas Para Trabalhar, a empresa foi certificada 
pelo GPTW - Great Place to Work, autoridade global 
no mundo do trabalho em 2019 e 2020.

O GPTW é o padrão de excelência para a definição 
de excelentes ambientes de trabalho.

A nossa cultura é trabalhar sempre em cooperação 
com a “nossa gente”. Acreditamos que investir nos 
nossos recursos humanos significa trazer ainda mais 
qualidade aos negócios e aos produtos da marca. Por 
isso, estamos sempre em busca de novos talentos dis-
postos a dividir conosco os nossos sonho
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Os produtos Librelato são marcados por 
sua força, leveza e tecnologia superior. 
Cada um deles é fruto de um processo de 
pesquisa e desenvolvimento avançados, 
reforçado por aperfeiçoamentos inspirados 
diretamente no feedback de nossos clien-
tes. Somos uma indústria de produtos cujos 
resultados podem e devem ser medidos, e é 
isso que entregamos: resultado!

Os implementos rodoviários Librelato 
atendem os mais diversos segmentos pro-
dutivos de modo especializado, entregando 
desempenho acima da média que impac-
tam diretamente nos resultados financeiros 
dos clientes.

LINHAS

LINHA CANAVIEIRA LINHA TANQUE

LINHA FLORESTAL LINHA PORTA CONTÊINER LINHA CARREGA TUDOLINHA FURGÃO

LINHA GRANELEIRA LINHA FURGÃO ALUMÍNIO

BASCULANTE

LINHA FURGÃO ALUMÍNIO

LINHA PORTA CONTÊINERLINHA FLORESTAL

LINHA GRANELEIRA

LINHA FURGÃO
17





PALAVRA DO CEO

HISTÓRIA 

CULTURA

UNIDADES 

LIBREPARTS

CULTURA HUMANA

PRODUTOS

TECNOLOGIA

CERTIFICAÇÕES

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS    

19

SEMIRREBOQUE GRANELEIRO COM
TECNOLOGIA PRÓ-NIO PROPORCIONA
780KG A MAIS DE CARGA!

A Librelato consolida sua liderança 
em inovação lançando a mais leve e 
avançada liga metálica de alta resis-
tência do mercado, a tecnologia PRÓ-
-NIO. Ela entra no mercado impulsio-
nando o desempenho de nosso novo 
Semirreboque Graneleiro com um 
ganho de até 700kg a mais de carga. 
Com 3 eixos e 12,5 metros de compri-
mento, o implemento ganhou muito 
mais resistência e leveza, além de ser 
disponibilizado com elevado nível de 
customização para clientes nacionais 
e internacionais.

A tecnologia PRÓ-NIO vem sen-
do testada com sucesso em outros 
produtos do portfólio Librelato como 
Basculante e Tanque Florestal, tanto 
em território nacional como interna-
cional. Sua consolidação e lançamen-
to formal vêm reforçar nosso com-
promisso em buscar sempre as mais 
avançadas soluções tecnológicas para 
nossos clientes, estendendo os limites 
de performance de nossos produtos 
ainda mais.

TECNOLOGIAS

DOMÍNIO E INTELIGÊNCIA 
ABSOLUTA SOBRE O 
DESEMPENHO DA FROTA.

Nossos implementos ago-
ra podem contar com a tec-
nologia 

LIBRELATO | CONNECT 
By Sascar, um revolucioná-
rio conjunto de ferramen-
tas que traz controle abso-
luto sobre a frota. A solução 
é composta por sensores e 
aplicativos que permitem 

O FURGÃO LONADO QUE 
PROTEGE SUA CARGA E 
PRODUTIVIDADE.

A Librelato inova nova-
mente e traz para o Brasil a 
tecnologia SIDER GRID: o 
Semirreboque Furgão que 
utiliza Longas Estruturadas 
para contenção da carga. 
Além de oferecer uma for-
ma revolucionária de con-
dicionamento de carga, a 

tecnologia permite o acesso ao conte-
údo em menos de 30 segundos – qua-
se 10 vezes mais rápido que Furgões 
Lonados comuns.

O novo SIDER GRID Librelato é o 
mais versátil Furgão Lonado do Mer-
cado. Sua exclusiva tecnologia em 
grade de contenção da carga permite 
que ele possa transportar tanto Be-
bidas (sem o uso de espinha central) 
quanto outros tipos de carga.

monitorar, determinar e até restrin-
gir o comportamento em estrada de 
cada implemento.

A LIBRELATO | CONNECT oferece 
inúmeras vantagens como Monitora-
mento Logístico, Status da carga, ma-
peamento e diretrizes de carga, con-
trole de velocidade em tempo real, 
gestão do risco de acidente, solução 
para recuperação de carga, controle 
de custos, telemetria e várias outras 
funções que irão revolucionar a forma 
de gerenciar sua frota.
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A NaCer é uma empresa que tem 
como objetivo ser um Organismo de 
Certificação de 3ª parte para atuar nas 
áreas de certificação compulsória e vo-
luntária. Prestamos serviços no campo 
da verificação e a Certificação da Con-
formidade de Produtos e também a 
Certificação de Serviços, segundo re-
gras do CGCRE, normas, especifica-
ções, padrões e referências nacionais 
e/ou internacionais.

A ISO é uma organização internacio-
nal não governamental independente, 
associada a 165  organismos de norma-
lização nacionais .

Por meio de seus membros, ela reú-
ne especialistas para compartilhar co-
nhecimento e desenvolver Normas In-
ternacionais voluntárias, baseadas em 
consenso e relevantes para o mercado 
que apóiam a inovação e fornecem so-
luções para os desafios globais.

O Great Place to Work é uma consul-
toria global que apoia organizações a 
obter melhores resultados por meio de 
uma cultura de confiança, alto desem-
penho e inovação.

A organização certifica e reconhece 
os melhores ambientes de trabalho em 
109 países ao redor do mundo.
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Librelato recebe prêmio 
Campeãs da Inovação, conce-
dido pelo grupo Ama-

nhã em parceira com Edusys 
e Fundação Dom Cabral. 

CAMPEÃS DA INOVAÇÃO

Librelato recebe medalha 
Empresário Amigo do Esporte 
concedida pelo Ministério do 
Esporte.

MEDALHA AMIGO
DO ESPORTE

Librelato recebe prêmio SER 
Humano pela Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos 
de Santa Catarina - ABRH/SC.

PRÊMIO SER HUMANO

Librelato é reconhecida, dia 
20 de maio em Gramado/RS, 
por título que premia cases de 
gestão de pessoas, responsabi-
lidade social, práticas e projetos 
de potencialização de equipes.

PRÊMIO ESARH

Categoria Empresa e Cate-
goria Metalúrgica.

COMENDA LUSSA LIBRELATO

Librelato figura entre as 500 
maiores do Sul de Santa Ca-
tarina e entre as 100 maiores 
de Santa Catarina pela Revista 
Amanhã e PWC.

REVISTA AMANHÃ E PWC

Librelato é reconhecida pela 
revista Exame em seu ranking 
com as 1.000 maiores empre-
sas do Brasil.

1000 MAIORES EXAME

Librelato é indicada ao 
prêmio AutoData de melho-
res do setor automotivo.

PRÊMIO AUTODATA

José Carlos Librelato recebe 
a Ordem de Mérito Industrial 
da FIESC.

ORDEM DE MÉRITO

Em 2012, a Librelato recebe 
o Certificado de Responsabi-
lidade Social da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina.

CERTIFICADO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em 2012, o Instituto de Pes-
quisas Conquistas, consagra 
a Librelato com o prêmio de 
Gestão de Qualidade.

PRÊMIO GESTÃO
DE QUALIDADE

Librelato recebe Troféu 
Fama 2013 de Destaque Em-
presarial concedido pela Fama 
Pesquisas e Publicidade.

TROFÉU FAMA

Aloir Librelato recebe a me-
dalha Amigo da Marinha, da 
Marinha do Brasil, em home-
nagem a José Carlos Librelato 
(in memorian).

MEDALHA AMIGO
DA MARINHA

Librelato recebe prêmio La-
tin American Quality Insitute 
como Empresa do Ano.

EMPRESA DO ANO

Menção Honrosa Top RH 
ADVB 2011 – Case Programa 
de Formação profissional 
Lussa Librelato.

MENÇÃO HONROSA

Librelato recebe Prêmio 
Empresa do ano de 2013 con-
cedido na VI edição do Brazil 
Quality Summit.

PRÊMIO EMPRESA DO ANO

Librelato é considerada 
uma das Me-lhores do Ramo 
pela revista Maiores e Melho-
res do Transporte.

MAIORES E MELHORES 
DO TRANSPORTE

Em 2013, Librelato passa a 
ocupar a terceira posição no 
ranking das me-lhores em-
presas do ramo de equipa-
mentos rodoviários do Brasil. 

3ª POSIÇÃO NO RANKING 
DAS MAIORES EMPRESAS 
NO RAMO DE IMPLEMENTOS 
RODOVIÁRIOS DO BRASIL

3º
RANKING

NACIONAL

A Associação dos Dirigen-
tes de Vendas e Marketing 
de Santa Catarina consagra 
a Librelato com o prêmio de 
Empresa Cidadã. 

PRÊMIO EMPRESA CIDADÃ
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Empresas que têm ou ajudam projetos ligados a questões 
socioambientais ganham maior destaque aos olhos dos con-
sumidores, pois se mostram interessadas em ajudar no de-
senvolvimento do lugar em que estão.

 Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) foram estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 2015 e compõem uma agenda mundial 
para a construção e implementação de políticas públicas 
que visam guiar a humanidade até 2030.

 A agenda contempla um plano de ação internacional 
para o alcance dos 17 ODS, desdobrados em 169 metas, que 
abordam diversos temas fundamentais para o desenvolvi-
mento humano, em cinco perspectivas: pessoas, planeta, 
prosperidade, parceria e paz. 

TEMAS
Os temas são divididos em 4 esferas 

principais:

Social: relacionada às necessidades 
humanas, de saúde, educação, me-
lhoria da qualidade de vida e justiça.

Ambiental: trata da preservação e 
conservação do meio ambiente, com 
ações que vão da reversão do desma-
tamento, proteção das florestas e da 
biodiversidade, combate à desertifi-

cação, uso sustentável dos oceanos 
e recursos marinhos até a adoção de 
medidas efetivas contra mudanças 
climáticas.

Econômica: aborda o uso e o es-
gotamento dos recursos naturais, a 
produção de resíduos, o consumo de 
energia, entre outros.

Institucional: diz respeito às capa-
cidades de colocar em prática os ODS.
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SIGNATÁRIO

1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as 
suas formas, em todos os lugare;

2. Fome Zero e Agricultura
Sustentável
Acabar com a fome, alcançar a segu-
rança alimentar e melhoria da nutri-
ção e promover a agricultura susten-
tável;

3. Saúde e Bem Estar
Assegurar uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar para todos, em to-
das as idades;

A partir do momento que a empresa 
se inscreve e adere ao ODS, ela passa 
a ser um signatário.

O benefício da utilização dos objeti-
vos do ODS são moldar, conduzir, co-
municar e relatar as suas estratégias, 
objetivos e atividades, sócio econô-
micas, permitindo o maior proveito, 
visibilidade e valorização da marca.

Após a adesão o signatário já se en-
quadra no selo 17, depois deve ver 
quais selos fazem parte do foco da 
empresa. Os demais selos servem 
para uma orientação nas ações que a 
empresa faz no decorrer dos anos. 

4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos;

5. Igualdade de Gênero
Alcançar a igualdade de gênero e em-
poderar todas as mulheres e meninas;

6. Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a ges-
tão sustentável da água e saneamen-
to para todos;

7. Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso confiável, susten-
tável, moderno e a preço acessível à 
energia para todos;

8. Trabalho Decente e 
Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e o traba-
lho decente para todos;

9. Indústria Inovação 
e Infraestrutura
Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a inovação;

10. Redução das Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos 
países e entre eles;

11. Cidades e Comunidades 
Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilien-
tes e sustentáveis;

12. Consumo e Produção 
Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis;

13. Ação Contra a Mudança 
Global do Clima
Tomar medidas urgentes para comba-
ter a mudança do clima e seus impac-
tos*

14. Vida na Água
Conservar e promover o uso susten-
tável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvi-
mento sustentável

15. Vida Terrestre
Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terres-
tres, gerir de forma sustentável as flo-
restas, combater a desertificação, de-
ter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda

16. Paz, Justiça e Instituições 
Eficazes
Promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para o desenvolvimento sus-
tentável, proporcionar o acesso à jus-
tiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os nívei

17. Parcerias e Meios de 
Implementação
Fortalecer os meios de implementa-
ção e revitalizar a parceria global para 
o desenvolvimento sustentável
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PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS

LIBRELATO APOIA VOLEIBOL 
FEMININO MAMPITUBA

A equipe participará do maior  
campeonato de vôlei do país:  
A Superliga Brasileira de Vôlei (Liga C)

Os programas e projetos sociais são 
fundamentais na construção da cida-
dania, criando assim, uma perspectiva 
de futuro melhor. Pensando nisso, a 
Librelato apoia o projeto de Voleibol 
Feminino Mampituba, de Criciúma, 
SC. 

O Voleibol Feminino do Mampitu-
ba terá início neste ano de 2021, com 
duas equipes: Sub-18 e Sub-20. A Co-
missão Técnica é composta pelo téc-
nico Luciano Iribarrem Carvalho, au-
xiliar-técnico Moacir Vefago Júnior e 
preparadora física Fabíola Dario Vol-
pato. A equipe participará do maior 
campeonato de vôlei do país: A Su-
perliga Brasileira de Vôlei (Liga C). A 
competição é realizada pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes (CBC) e envolve 
Clubes Esportivos de todo o Brasil.

A equipe de voleibol feminino da 
Sociedade Recreativa Mampituba é 
integrante do projeto de formação de 
atletas que o Clube mantém por meio 
de convênio, através de editais, com o 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Para o técnico de voleibol do Mam-
pituba, Luciano Iribarrem Carvalho, 
este ano o Mampituba trará grande 
projeção Regional, Estadual e Nacio-
nal nesta categoria esportiva, graças 
ao apoio da Librelato e de outras em-

presas parceiras. “Este projeto con-
templa também ações sociais junto a 
instituições de ensino nas quais tere-
mos núcleos, incentivando os jovens 
de 8 a 12 anos para a prática do Volei-
bol, que será importante para a forma-
ção de pessoas saudáveis e do bem. Só 
temos a agradecer a Librelato pela par-
ceria e pela valorização do esporte em 
nossa região”. 

José Carlos Sprícigo, CEO da Libre-
lato, pontua que o esporte possui um 
grande potencial de socializar indiví-
duos das mais diferentes classes, religi-
ões, gêneros, entre tantas outras dife-
renças presentes na nossa sociedade. 

“Através de uma partida de futebol na rua, de um 
jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na pra-
ça, pessoas se relacionam, fortalecem amizades, 
criam vínculos mesmo sem nunca terem se visto. A 
importância da prática esportiva em nossa socie-
dade vai além dos benefícios na saúde física do ho-
mem. Não importa se for uma competição ou uma 
brincadeira, a socialização com os demais está inti-
mamente ligada ao jogo. Mesmo sendo um esporte 
individual, o praticante se relacionará, competirá 
com outros participantes. A Librelato não tem dúvi-
das de que o Voleibol Feminino Mampituba será um 
grande sucesso esse ano e temos muito orgulho em 
poder apoiá-la”. 
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PATROCÍNIOS
A Librelato renovou, por 
mais um ano, o contrato 

de patrocínio a três atletas 
brasileiras nas modalidades de 

Karatê e Xadrez 

A empresa decidiu apoiar estas jo-
vens como parte de suas ações de res-
ponsabilidade social e para que elas 
possam representar o País em com-
petições nacionais e internacionais 
com total apoio, estimulando dois es-
portes importantes para o Brasil e que 
lembram muito a história da Librelato. 
O karatê, que representa força e equi-
líbrio, enquanto o xadrez é um jogo de 
grande estratégia, que não envolve o 
elemento sorte. 

“Nós da Librelato estamos imensa-
mente felizes apoair essas excelentes 
atletas, exemplos de dedicação aos 
esportes em que competem e que em 

2019 já nos encheram de orgulho, por 
exemplo, colocando a nossa bandeira 
nos jogos Pan-Americanos no Peru, 
um pódio histórico para o Brasil. Te-
mos imenso orgulho em patrociná-
-las e vamos continuar lutando juntos, 
como forma de reconhecimento ao 
esforço e à seriedade com que traba-
lham para representar o nosso País”, 
afirma José Carlos Sprícigo, CEO da 
Librelato. 

Com o patrocínio, as principais atle-
tas da cidade de Içara, recebem apoio 
integral da Librelato para viagens, 
recursos para os treinos e cobertu-
ra para despesas necessárias para as 
classificações.  

Irmãs Karatecas

Em abril de 2019, as irmãs karatecas 
conquistaram cinco medalhas de ouro 
e uma de prata no Campeonato Sul-
-Americano de Karatê, em Santa Cruz 
de La Sierra, na Bolívia, e em agosto 
de 2019 conquistaram a medalha de 
bronze nos Jogos Pan-Americano de 
Lima, no Peru. 

Sabrina Pereira está na seleção bra-
sileira de Karatê e começou a treinar 
com apenas 03 anos de idade. Atual-
mente é a atual titular da seleção ca-

tarinense de Karatê e Seleção Brasileira 
de Karatê, além de estar em primeiro lu-
gar no ranking mundial sub 21 – 55 kilos. 
Possui mais de 800 medalhas em toda 
a sua carreira. Já Carolaine Pereira ini-
ciou no esporte aos 05 anos de idade e 
já acumula mais de 600 medalhas. Atu-
almente é faixa preta, e já conquistou 
seu lugar como atleta titular da seleção 
de karatê pela Federação Catarinense 
de Karatê e da Seleção Brasileira pela 
Confederação Brasileira de Karatê. 

Jovem revelação feminina no xadrez brasileiro 

A jovem enxadrista Kathiê Goulart Librelato, é Mestre Internacional Feminina (WIM) reconheci-
da pela Federação Internacional de Xadrez e luta pelo título de Grande Mestre Feminina (WGM), 
ainda inédito para o Brasil. Além de títulos conquistados em competições de níveis internacionais, 
apenas pelos eventos Abertos do Brasil, a enxadrista já levou a bandeira de Içara e Santa Catarina 
para onze estados diferentes. A atleta integrou a equipe feminina brasileira nas 42ª e 43ª Olimpía-
das de Xadrez, realizadas respectivamente em Baku/Azerbaijão (2016) e Batumi/Geórgia (2018), 
acumulando em campeonatos de nível estadual 25 medalhas de ouro, 10 de prata e 03 de bronze.
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PROJETO “NAS MÃOS DE 
QUEM AMA”, DO HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO, TEM APOIO DA 
LIBRELATO

Objetivo é adequar e melhorar 
a estrutura física da Unidade de 
Terapia Intensiva Mista (Neonatal e 
Pediátrica) do HNSC.

A Librelato mantém um grande com-
promisso com a responsabilidade so-
cial. Diante disso, a empresa apoiou o 
projeto intitulado “Nas mãos de quem 
ama” do Hospital Nossa Senhora da 
Conceição, localizado na cidade de 
Tubarão, em Santa Catarina. O proje-
to é de autoria do FIA (Fundo especial 
para a Infância e Adolescência). 

“Nas mãos de quem ama” têm como 
objetivo adequar e melhorar a estru-
tura física da Unidade de Terapia In-
tensiva Mista (Neonatal e Pediátrica) 
do HNSC, para viabilizar a ampliação 
da unidade e do atendimento huma-
nizado a recém-nascidos, crianças 
e adolescentes de até 13 anos 11 me-
ses e 29 dias. Com isso, garantirá um 
ambiente seguro e acolhedor para a 
criança hospitalizada e favorável ao 
desenvolvimento das práticas assis-
tenciais de cuidado humanizado pre-
conizadas pelo Hospital. 

Fabio reitera que empresas como a Li-
brelato, que tem esta cultura de compro-
metimento com a comunidade, da solida-
riedade e da melhoria da qualidade de vida 

das pessoas são de grande importância 
para projetos como o do HNSC, pois vem 
ao encontro de um mesmo propósito. “O 
projeto do HNSC “Nas mãos de quem 
ama”, que tem como objetivo a adequa-
ção e melhoria da estrutura da UTI Neo-
natal e Pediátrica para atender os peque-
nos pacientes, impactará diretamente na 
saúde e na qualidade de vida das pesso-
as”.

Para José Carlos Sprícigo, CEO da Libre-
lato, o grande diferencial do futuro estará 
na capacidade das organizações assumi-
rem o processo da própria evolução. “Nós, 
como empresa, temos que incentivar ou-
tras empresas a doarem para projetos tão 
importantes como o “Nas mãos de quem 
ama”. É uma grande alegria para a Libre-
lato ajudar a tornar realidade um projeto 
que ajudará a tantas crianças, adolescen-
tes e famílias, direta e indiretamente”. 

“A Librelato é reconhe-
cida em toda região e no 
País pela sua trajetória 
de trabalho com visão 
no futuro. Além disso, a 
empresa tem um grande 
compromisso com a res-
ponsabilidade social, o 

que nos levou a buscar o apoio e a par-
ceria neste nosso grande projeto, que 
terá grande impacto em toda região 
sul do Estado de SC”, afirma Fabio Ta-
deo Teixeira, Diretor Executivo da Rede 
Santa Catarina – Hospital Nossa Se-
nhora da Conceição. 

O Hospital Nossa Senhora 
da Conceição

O Hospital Nossa Senhora da Concei-
ção foi fundado em 08/12/1904, pelas 
religiosas da Congregação das Irmãs da 
Divina Providência. Hoje é mantido pela 
Rede Santa Catarina, há 120 anos no 
Brasil. 

Atualmente é o maior hospital de San-
ta Catarina em número de leitos, tota-
lizando 396; e emprega cerca de 1.500 
colaboradores. Mais de 80% do total de 
atendimento são por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Através de pro-
jetos e parcerias com o setor público e 
privado, busca suprir suas necessidades 
assistenciais, tecnológicas e de compe-
tência, inspirado na melhoria constante 
da qualidade dos seus serviços em prol 
da saúde de sua região e do País.
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LIBRELATO APOIA PROJETO DO 
HOSPITAL SÃO JOSÉ DE CRICIÚMA

Projeto apoiado pela empresa irá auxiliar na 
aquisição de braços robóticos que irão colaborar 

para o tratamento do câncer em idosos

Novo equipamento permitirá redução de sessões 
de radioterapia e tratamento mais assertivo

Como parte de uma série de inicia-
tivas sociais colocadas em prática a 
partir do segundo semestre de 2020, 
a Librelato anunciou nesta semana o 
apoio ao Hospital São José de Crici-
úma na aquisição de equipamentos 
para o tratamento do câncer.  A em-
presa colaborou com um projeto da 
instituição que irá auxiliar diretamen-
te na aquisição de braços robóticos 
para o chamado “acelerador linear”, 
aparelho que realiza radioterapia em 
idosos, com objetivo de permitir a re-
alização de uma tomografia compu-
tadorizada nos pacientes segundos 
antes do tratamento. Isso irá auxiliar a 
checar o seu posicionamento e fazer 
ajustes milimétricos antes da irradia-
ção.

Para o idoso que necessita passar 
por sessões de radioterapia, este novo 
equipamento trará uma redução de 
sessões, ou seja, será possível fazer a 
irradiação de diversos tumores de for-
ma mais assertiva.  

O projeto apoiado pela Librelato foi 
elaborado pelo setor de Captação de 
Recursos do Hospital São José de Cri-
ciúma e apresentado ao Fundo Muni-
cipal do Idoso, que o aprovou, tornan-

do-o apto para captação de recursos. 
As doações aconteceram por meio de 
Incentivos Fiscais - doação do Impos-
to de Renda de Pessoa Física e Jurídica. 

Para José Carlos Sprícigo, CEO da 
Librelato, a empresa tem como fi-
losofia contribuir para a comunida-
de na qual está inserida. “Identificar 
necessidades e definir ações é uma 
forma de retribuir e contribuir para 
o desenvolvimento e bem-estar so-
cial. Acreditamos que neste momen-
to que vivemos atualmente, no País 

e no mundo, é fundamental termos 
atitudes que possam apoiar a saúde 
e o bem-estar da população. Ficamos 
muito felizes em poder contribuir com 
um projeto tão especial como esse do 

Hospital São José de Crici-
úma, e torcemos para que 
outras empresas também 
ajudem e que o aparelho 
esteja disponível o mais rá-
pido possível”. 

O Hospital São José 
de Criciúma

Fundado em 8 de no-
vembro de 1936, o Hospi-
tal São José de Criciúma é 
uma instituição de caráter 
beneficente, educativo, de 

assistência social e filantrópico, sem 
fins lucrativos, que vem crescendo e 
se desenvolvendo com o passar dos 
anos, aliando tecnologia, inovação e 
humanização. Foi fundado para aten-
der uma demanda em prol do cuida-
do e da saúde que se tornava cada vez 
mais crescente na região. Desde a sua 

fundação, é coordenado pelas Irmãs 
Escolares de Nossa Senhora (IENS) 
que se dedicam diariamente para man-
ter a Instituição, oferecendo sempre 
mão de obra qualificada, excelência 
no atendimento e tecnologia para que 
toda sociedade seja bem assistida. 

Atualmente, cerca de 2000 profis-
sionais atuam diariamente no HSJosé. 
Declarado Hospital Ensino, pelo Minis-
tério de Educação, a Entidade conta 
ainda com médicos residentes, acadê-
micos de medicina, enfermagem e ou-
tros estagiários na área da saúde.

Em 84 anos de existência, o HSJosé, 
por meio das Irmãs Escolares de Nossa 
Senhora, continua “prestando assistên-
cia hospitalar com excelência, criando 
condições para educação em saúde, 
por meio do ensino e pesquisa, ede for-
ma integrada com a comunidade”.

“Para nós é uma grande alegria recebermos 
a doação e o incentivo da Librelato para a 
aquisição deste equipamento que, ao ser ad-
quirido, irá auxiliar no tratamento dos nossos 
pacientes que necessitam de radioterapia. 
Isso demonstra a preocupação da empre-
sa com as pessoas e serve de exemplo para 
que outras indústrias também possam fazer 
o bem ao próximo. Em nome do Hospital São 
José e de todas as pessoas que precisarão uti-
lizar deste equipamento, nós agradecemos”, 
pontuou Irmã Isolene Lofi, Diretora Geral do 
Hospital São José de Criciúma. 



LIBRELATO APOIA PROJETOS DA ABADEUS
SOBRE CULTURA E APRENDIZAGEM

O primeiro contempla vagas gratuitas às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social 
acima de oito anos que queiram aprender um 
instrumento musical como cordas, percussão 
e sopro; audiovisual e canto coral

Já o segundo leva o nome de “Ser Empre-
endedor de Sonhos” e tem como principal 
objetivo capacitar os adolescentes e jovens a 
concluírem o ensino médio e entrarem para o 
ensino superior

Transformar vidas por meio do aces-
so à cultura, educação, profissionali-
zação e assistência social, faz parte do 
DNA da Librelato. Diante disso, a em-
presa apoiou dois importantes proje-
tos sobre cultura e aprendizagem da 
Associação Beneficente ABADEUS, 
de Criciúma, SC.

O primeiro projeto apoiado pela 
Librelato é sobre a Escola de Artes 
ABADEUS, aprovado pela Lei de In-
centivo à Cultura da Secretaria Espe-
cial da Cultura,  onde contempla va-
gas gratuitas às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social acima de 
oito anos que queiram aprender um 
instrumento musical como cordas, 
percussão e sopro, audiovisual e can-
to coral.

Desde a sua criação, mais de 1.000 
alunos já passaram pelo programa, 
muitos deles fazendo parte de or-
questras e grupos musicais atualmen-
te.

Já o segundo projeto leva o nome 
de “Ser Empreendedor de Sonhos” e 
tem como principal objetivo capacitar 
os adolescentes e jovens como em-
preendedores tanto da vida pessoal e 
profissional, para que os mesmos te-

nham a capacidade de concluir o en-
sino médio e entrarem para o ensino 
superior. 

O projeto nasceu de uma demanda 
reprimida de adolescentes e jovens 
que não se encaixavam nos progra-
mas de aprendizado. Em 2010, após 
ter uma lista de mais de 480 adoles-
centes e jovens há procura do primei-
ro emprego para serem inseridos no 
Programa Jovem Aprendiz, a ABA-
DEUS em parceria com o Ministério 
do Trabalho e Emprego verificaram a 
necessidade de capacitar esse públi-
co oriundos de famílias em situação 
de vulnerabilidade social. 

Parceria com a Librelato

A ABADEUS iniciou sua parceria 
com a empresa desde 2013 com o Pro-
grama Jovem Aprendiz nos cursos de 
Aprendizagem Industrial na área de 
Mecânico Montador de Implemen-
tos Rodoviários; e o curso de Rotinas 
Administrativas na cidade de Orleans. 
Nesse período capacitou no progra-
ma de aprendizagem 25 alunos.

No mesmo ano a Orquestra Sinfonia 
de Talentos da Escola de Artes, apre-
sentou-se em Içara fazendo parte da 
programação da Ação Social da Li-
brelato, que desenvolveu um dia de 
serviços à população de Içara e era 
parceria entre e o SESI e Empresa. 

 “Desde então a parceria entre a Li-
brelato e a Instituição é de grande 
valia. Com o aporte nos dois projetos 
a ABADEUS garante a continuidade 
dos programas e as vagas para pesso-
as em situação de vulnerabilidade so-
cial. Quando somos apoiados por em-
presas como a Librelato, contribuímos 
juntos para construção de um mundo 
de paz, igualdade, justiça social e sus-
tentabilidade. Queremos ajudar as 
pessoas protagonizarem histórias de 
sucesso, e isso só é possível com apoio 
financeiro de empresas ativas no 
apoio das causas sociais”, afirma Shir-
lei Maria Helena Guimarães Monteiro, 
diretora executiva da ABADEUS. 

José Carlos Sprícigo, CEO da Li-
brelato, pontua que a parceria entra 
a empresa e a ABADEUS é de longa 
data. “É um orgulho imenso para nós 
contribuir com uma instituição que 
luta pela aprendizagem dos jovens, 
que é de extrema importância para o 
futuro do País”. 

A Associação Beneficente 
ABADEUS

A Associação Beneficente ABA-

SOBRE CULTURA E APRENDIZAGEM
DEUS foi fundada em 1960 para atender 
às constantes necessidades surgidas 
em razão da instabilidade de empregos 
nas minas de carvão e do setor cerâmi-
co em Criciúma (SC), contribuindo de 
forma significante para amenizar o sofri-
mento das famílias que ficavam despro-
tegidas após as ondas de desempregos. 
Desde então, a entidade trabalha com 
programas de acolhimento e sociais, tais 
como capacitação profissional, inclusão 
digital, oficinas de música e audiovisual, 
atendimento odontológico, atendimen-
tos emergenciais, entre outros, focados 
sempre nas populações menos assistidas 
do município de Criciúma (SC). 

Os projetos e programas oferecidos 
têm como principais objetivos: contri-
buir para a construção da cidadania das 
pessoas atendidas juntamente com suas 
famílias e fortalecê-las como agentes 
transformadores da condição socioe-
conômica em que se encontram com 
o intuito de promover o rompimen-
to do ciclo da pobreza. Prioriza o públi-
co infanto-juvenil em suas ações com o 
objetivo de desenvolver competências 
socioemocionais e empreendedoras, 
promovendo sua autonomia e protago-
nismo, e o fortalecimento de sua cidada-
nia, especialmente considerando as con-
dições de vulnerabilidade e risco social 
da imensa maioria dos seus atendidos.

A ABADEUS tem como missão “Aco-
lher e transformar gerações para a cons-
trução de um mundo de paz, liberdade, 
justiça social e sustentabilidade”. Visão: 
“Ser referência na construção de histó-
rias de sucesso para pessoas e organiza-
ções, impactando o mundo e gerando 
felicidade”.  Valores: “Ética, transparência 
e responsabilidade em todas as ações; 
amor, igualdade, respeito e justiça nos 
relacionamentos; sustentabilidade, ino-
vação e excelência nos nossos processos 
e serviços; comprometimento com a es-
piritualidade, senso de família e profissio-
nalização”.
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EDUCAÇÃO

LIBRELATO APOIA ESCOLA DE 
TEATRO JÔNATAS JOÃO

Com o projeto “Um olhar, um novo olhar que toca e trans-
forma”, crianças, adolescentes, adultos e idosos que dançam, 
cantam, atuam ou possuem o desejo de se desenvolver e 
mergulhar no universo teatral, podem se inscrever na escola.

Por acreditar na transformação 
de vida por meio da arte, a Librelato 
apoiou o projeto “Um olhar, um novo 
olhar que toca e transforma”, da Es-
cola de Teatro Jônatas João, localiza-
da em Cocal do Sul, Santa Catarina. 
O projeto foi reconhecido pelo Go-
verno Federal pela Lei de Incentivo 
à Cultura, publicada no Diário Oficial 
do União em setembro de 2020. Por 
meio do incentivo de empresas, a es-
cola conta com uma nova sede e abriu 
novas turmas. 

“A participação de empresas 
como patrocinadores por meio da 
Lei de Incentivo, e também com 
doações é fundamental para exe-
cução desse projeto. Iniciamos a 
parceria com a empresa Librelato, 
que tem uma percepção avança-
da e acredita na transformação de 
vida por meio da arte. Empresas 
aliadas a projetos sociais, cultu-
rais, tem uma participação extre-
mamente importante nessa trans-
formação, pois com o patrocínio 
ajudam na inserção de muito mais 
crianças, jovens e adultos ao pro-
jeto”, afirma Jônatas João Corrêa, 
Diretor, Ator e Professor da Escola 
de Teatro Jônatas João.

Jônatas ressalta a importância de 
empresas como a Librelato apoiarem 

projetos culturais e sociais. “A execu-
ção do projeto se tornará possível, e 
consequentemente apresentará os 
resultados esperados, que fazem a 
diferença no convívio familiar e social 
não só dos alunos, mas por toda re-
gião que o projeto inserido abrange. 
O que precisamos é exatamente isso: 
empresas que assim como a Librela-
to, tenham esse olhar, um olhar que 
apoia na transformação de vidas atra-
vés da arte. Mostra o quanto a empre-
sa se preocupa com o próximo e a res-
ponsabilidade social, juntos podemos 
fazer da nossa comunidade bem me-
lhor. Mostrando que sim, é possível”. 

Para José Carlos Sprícigo, CEO da 
Librelato, a importância do teatro é 
sentida de diversas formas na vida de 
uma pessoa, de modo que ela passa 
a ter uma visão mais ampla da socie-
dade, adquirindo respeito, cidadania 
e um posicionamento mais aberto à 
diversidade. “Essa forma de arte cola-
bora bastante com o combate ao pre-
conceito e à discriminação em todas 
as suas formas. Tais problemas estão 
bem visíveis na sociedade atual, de-
sencadeando fatos tristes diariamen-
te. E o teatro pode ajudar a disseminar 
um pensamento de maior amor e res-
peito entre as pessoas. A Librelato se 
sente orgulhosa de apoiar um projeto 
com esse viés”. 

A escola de teatro Jônatas João

A escola de teatro Jônatas João ini-
ciou suas atividades no ano de 2019, 
na cidade de Cocal do Sul, com o ob-
jetivo de ampliar o repertório cultural 
de crianças, adolescente e adultos 
em vulnerabilidade social. Em pou-
co mais de um ano de existência, por 
meio da arte, a escola vem possibili-
tando aos alunos o acesso mais amplo 
ao desenvolvimento social, equilíbrio 
emocional, pensamento crítico e for-
talecimento dos vínculos sociais e fa-
miliares. 

Atualmente a escola conta com 15 
alunos e mais 6 profissionais, tem por 
objetivo principal transformar vidas 
através da arte tornando-se um pro-
jeto social referência em desenvolvi-
mento humano e cultural com ênfase 
na restauração da dignidade humana. 
Desde que foi inaugurada em 2019, 
a escola de teatro vem desenvolven-
do diversas atividades, dentre elas a 
abertura do Cocal Luz na cidade de 
Cocal do Sul com a peça teatral “Natal 
é tempo de Amar”. 

Em 2020 um ano tão atípico, a es-
cola, os alunos e profissionais foram 
desafiados a encontrar novas formas 
de estarem juntos e se reinventarem. 
Houve workshop online com atores e 
artistas renomados no mundo artísti-
co como Milene Pavorô e Frederico 
Reder, Will Callaghan e Martin Calla-
ghan da Broadway de Londres.
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PÁSCOA FELIZ NATAL SOLIDÁRIO
DOAÇÃO DE SANGUE -
 BRIGADISTAS CAIXA SOLIDÁRIA

A Páscoa Feliz é um projeto da Li-
brelato S.A. Implementos Rodoviários 
que leva, todos os anos, carinho e ovos 
de Páscoa para centenas de crianças 
de escolas públicas e instituições do 
sul de Santa Catarina.

O Natal Solidário é um projeto da Li-
brelato S.A. Implementos Rodoviários 
que leva, todos os anos, carinho e pre-
sentes as crianças de escolas públicas 
e instituições do sul de Santa Catarina. 

Projeto tem o objetivo de incentivar 
o hábito da transfusão e incentivar o 
voluntariado junto ao público interno, 
de forma a contribuir com a comuni-
dade e salvar vidas.

A Caixa Solidária é um projeto co-
munitário de doação de roupas. Com 
caixas posicionadas em locais estraté-
gicos, a Librelato incentiva o projeto e 
a doação por parte dos profissionais e 
voluntários da empresa.

Objetivo ODS: 
10 – REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

Local: Região sul de Santa 
Catarina.
Incidência: Anual.
Público do Projeto: Crian-

ças de baixa renda.

Aproximadamente 1000 crianças  
beneficiadas por ano.

Objetivo ODS: 
10 – REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES

Local: Região sul de Santa Catarina.
Incidência: Anual.
Público do Projeto: Crianças de bai-
xa renda.

Aproximadamente 150 crianças  
beneficiadas por ano.

Objetivo ODS: 
3 – SAÚDE E BEM ESTAR

Local: Região sul de Santa Catarina.
Incidência: Trimestral.
Público do Projeto: Portadores de 
necessidades de transfusões sanguí-
neas.

Aproximadamente 100 doações ao ano.

Objetivo ODS: 
10 – REDUÇÃO DAS DE-
SIGUALDADES

Local: Pontos de coletas nas unida-
des da Librelato em Içara e Criciúma.
Incidência: Contínuo.
Público do Projeto: famílias e pesso-
as de baixa renda.

Aproximadamente 12 containers por ano.

Local: Criciúma-SC.
Incidência: 
Desenvolvimento 
doprojeto janeiro a 
julho de 2021.
Público do Projeto: 
Comunidade.

Objetivo ODS: 
4 – EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

12 – CONSUMO E 
PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEL

13 – AÇÃO CONTRA
MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA

15 – VIDA TERRESTRE

PROJETO UNESC 
SUSTENTABILIDADE

Projeto desenvolvido junto aos cur-
sos de Designer e Eng. Ambiental da 
UNESC, visa a diminuição de resídu-
os. Além disso busca por meio do rea-
proveitamento e reciclagem diminuir 
o impacto ao meio ambiente.



LIBRELATO DOA MAIS DE MIL CESTAS 
BÁSICAS PARA A CAMPANHA “JUNTOS 
DE CORAÇÃO”

Objetivo do movimento é minimizar os impactos 
sociais provocados pela pandemia do covid-19 
para a comunidade de Criciúma (SC) e região.

A Librelato juntou-se a campanha 
“Juntos de Coração” e doou mais de 
1.000 cestas básicas para a comu-
nidade de Criciúma (SC) e região. O 
movimento é liderado pela ACIC, com 
participação de CDL, Cruz Vermelha 
Criciúma, FIESC, Forcri, Lions, Ro-
tary, Sebrae, Sicredi e Somarsul, para 
buscar doações em prol de minimizar 
os impactos sociais provocados pela 
pandemia do covid-19. 
Os esforços imediatos da campanha 
estão sendo direcionados para levar 
alimentos às famílias mais vulnerá-
veis, confecção e estímulo do uso de 
máscaras faciais, adquirir equipamen-
tos de proteção individual (EPIs) aos 
profissionais de saúde, kits de análise 
para identificação do novo coronavírus 
e para ações de apoio às micro e peque-
nas empresas de Criciúma e região.
Ao tomar conhecimento da iniciativa, 
o CEO da Librelato, José Carlos Sprí-
cigo, levou a importância da ação aos 
acionistas da empresa. “Assim que 
soubemos da causa, imediatamente 
aderimos. O básico de tudo é a ali-
mentação e não podemos pensar que 
alguma família fique sem alimentação 

Objetivo ODS: 
FOME ZERO E 
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL 

porque não está conseguindo traba-
lhar”.
A Librelato estendeu a campanha jun-
to aos profissionais da empresa para 
que os mesmos também contribuam. 
“Dedicamos espaços nas unidades da 
Librelato para doações de alimentos 
que encaminharemos para o movi-
mento “Juntos de Coração”, que fará 
as entregas aos mais necessitados. Es-
tamos muito felizes em poder ajudar”, 
acrescenta Sprícigo.
A entrega das cestas foi realizada pela 
Thayni da Silva Librelato, Conselheira 
de Administração da Librelato. “Essa 
pandemia ajudou a humanidade a res-
gatar, de maneira global, uma das ca-
racterísticas mais valiosas dos seres hu-
manos: a compaixão. Se o mundo não 
renascer, vai no mínimo assumir uma 
outra roupagem. Ao final de tudo isso 
eu creio que seremos melhores, e en-
tenderemos que em meio do caos, do 
desespero, da incerteza, é o amor que 
mais nos fortalece e que nos dá vonta-
de de seguir em frente. Foi uma grande 
honra ter entregue essas cestas básicas 
para uma ação tão importante”. 
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Objetivo ODS: 
13 – AÇÃO CONTRA 
MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA

 14 – VIDA NA ÁGUA        

 15 – VIDA TERRESTRE

LIBRELATO + VERDE
O projeto é uma das ações da 

empresa para alinhados aos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU

No dia 31/07/2020 a Librelato deu início 
ao projeto para incentivar a plantação de 
mudas de árvores nativas, a começar pela 
matriz da empresa. 

Com o Librelato +Verde, a Librelato doa 
mudas aos seus profissionais, que a levam 
para casa e possam plantar. Tudo isso para 
que possa ser feito um registro fiel de to-
dos os passos do projeto e seja possível 
criar um painel virtual com todas as fotos 
enviadas. 

Para a Librelato, “esta é uma iniciativa 
importante, que faz diferença para o meio 
ambiente, e ao envolver diretamente a 
participação dos profissionais, gera uma 
conscientização ainda maior sobre a im-
portância da preservação ambiental”, ex-
plica José Carlos Sprícigo, CEO da Libre-
lato. 

Em 2020, a Librelato investiu na aqui-
sição de mudas e o projeto se espalhou 
e ganhou força por meio de seus profis-
sionais, representantes, fornecedores e 
parceiros pelo Brasil e países da Améri-
ca do Sul. O objetivo de plantar mais de 
quatro mil mudas de árvores nativas foi 
alcançado com sucesso, graças ao em-
penho de todos.

O “Librelato+Verde” é uma das ações 
da empresa alinhados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que tem como compromisso cumprir a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimen-
to Sustentável, aprovada pelos Países 
Membros da ONU e pelo Movimento 
Nacional ODS Santa Catarina, o qual a 
Librelato também aderiu em 2020. 

“Queremos contribuir para termos um 
meio ambiente mais preservado e com 
mais verde. Para este ano, vamos criar 
um comitê de voluntários dentro da rede 
Librelato para cuidar exclusivamente 
desse tema; além de estender o projeto 
“Librelato+Verde” firmando parcerias 
com entidades comerciais, prefeituras, 
escolas, entre outros. Quanto mais pes-
soas e instituições aderirem, maior será 
o legado”, 

O executivo pontua que é uma ação 
simples, fácil de executar e que além de 
trazer alegria, mostra que estamos con-
tribuindo de alguma forma. “Quando 

plantamos uma árvore estamos seme-
ando vida. Plantar uma árvore, e cuidar 
dela para que ela cresça de maneira 
saudável e segura, é um gesto de gran-
deza e uma espécie de aliança do bem, 
em que você se compromete a proteger 
o meio ambiente em que você, a comu-
nidade e sua família vivem e, do qual, fi-
que certo, todos nós dependemos. Para 
as crianças, é um grande ensinamento, 
além de unir ainda as famílias em tor-
no do plantio dessas mudas e incenti-
vando-os a ter um compromisso com o 
meio ambiente”, finaliza Sprícigo.

 – AÇÃO CONTRA 

O projeto é uma das ações da 

Objetivos de Desenvolvimento 

sição de mudas e o projeto se espalhou 
e ganhou força por meio de seus profis-
sionais, representantes, fornecedores e 
parceiros pelo Brasil e países da Améri-
ca do Sul. O objetivo de plantar mais de 
quatro mil mudas de árvores nativas foi 
alcançado com sucesso, graças ao em-
penho de todos.

da empresa alinhados aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que tem como compromisso cumprir a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimen-
to Sustentável, aprovada pelos Países 
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Objetivo ODS: 
1 -  ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA

4 – EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE

7 - ENERGIA ACESSÍVEL 
E LIMPA

8. TRABALHO DECENTE 
E CRESCIMENTO 
ECONÔMICO

PARCERIA DE FORÇA: 
LIBRELATO APOIA O BAIRRO 
DA JUVENTUDE

Librelato apoia projetos que envol-
vem música, esporte e profissionaliza-
ção da instituição

Parceria de Força 

O apoio ao Bairro da Juventude, en-
tidade localizada em Criciúma-SC,  
faz parte de uma série de iniciativas 
sociais colocadas em prática pela Li-
brelato. A empresa, por exemplo, 
apoiou três importantes projetos que 
envolvem os segmentos de esporte, 
música e profissionalização. 

O Projeto Esporte e Lazer atende 
200 crianças e adolescentes, com 
idades entre seis e 16 anos, que pos-
suem maior aproximação com o uni-
verso esportivo por meio de seguintes 
modalidades esportivas: futebol de 
campo, futsal, vôlei, tênis de campo, 
tênis de mesa, xadrez e jiu-jitsu. Além 
da prática do desporto, o projeto tam-
bém contempla apoio pedagógico, 
informática, reforço alimentar e ofici-
nas culturais.

O Projeto Geração de Talentos 
atende crianças e adolescentes, com 
idades entre seis e 14 anos, que tem 
maior aproximação com o universo 
musical por meio de quatro oficinas 
oferecidas na Instituição, sendo elas a 
Orquestra de Cordas e Metais, Violão 

e Canto Coral. 
Já o Projeto Tecnologia, Trabalho e 

Sustentabilidade, realizado através 
do FIA (Fundo para Infância e Ado-
lescência), é voltado a jovens que fre-
quentam os cursos profissionalizantes 
do Bairro da Juventude. São aproxi-
madamente 550 jovens matriculados 
nos cursos (diurnos) que incluem as 
seguintes áreas: Mecânica Geral, Me-
cânica de Automóveis, Programador 

de Computador, Cozinheiro Indus-
trial, Padeiro e Confeiteiro e Eletro-
eletrônica. 

Para José Carlos Sprícigo, CEO da 
Librelato, o Bairro da Juventude sem-
pre procurou traçar caminhos inova-
dores e oferecer oportunidades dia-
riamente às crianças e jovens carentes 
é o primeiro passo para conseguir 
grandes transformações. “A Librelato 
se sente honrada em poder ajudar de 
alguma forma, colaborando com pro-
jetos, campanhas e programas que 
certamente servem de alavanca para 
transformar vidas e comunidades”. 



PALAVRA DO CEO

HISTÓRIA 

CULTURA

UNIDADES 

LIBREPARTS

CULTURA HUMANA

PRODUTOS

TECNOLOGIA

CERTIFICAÇÕES

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS    

36

Os programas internos concentram e direcionam todas as 
ações do setor de Recursos Humanos (ou Gestão de Pessoas) 
da empresa. Ele mostra com clareza os caminhos para avan-
çar cada vez mais em todas as áreas: tanto no acolhimento, 
união e desenvolvimento de nossos profissionais, quanto na 
evolução do nosso ambiente de trabalho e, reflete o compro-
misso da Librelato em crescer em conjunto com as pessoas. 
Portanto, a sua parceria também é essencial para fortalecer 
esse movimento!

PROGRAMAS
INTERNOS
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PATRIMÔNIO E INVESTIMENTOS  EM MILHARES DE REIAS 
(01/01/2020 A 31/12/2020)

DADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS R$

Receita Bruta de Vendas 1.038.629

Folha de Pagamento Bruta 72.711

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS R$

Alimentação  4.891 

Encargos Sociais  25.147 

Saúde  716 

Segurança e Saúde no Trabalho  728 

Capacitação e Desenvolvimento Profissional  740

Participação nos Lucros e Resultados  3.240 

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS R$

Combate a Fome  50

Educação e Cultura  187

Esporte  69 

Saúde  105 

INDICADORES AMBIENTAIS R$

Operação da Empresa  917 

INVESTIMENTOS R$

Máquinas e Equipamentos  30.587 

Instalações Industriais  881 

Edificações  44.479 

Terrenos  15.004 

Móveis e Utenssílios  1.049 

Equipamentos de Softwares  1.902 

Veículos  1.118 

BASE DE CÁLCULO R$

Receita Bruta  1.038.629 

Receita Líquida  848.959




