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Mensagem da Diretoria
Apresentamos com orgulho, nosso Balanço Socioambiental de 2014, como anualmente fazemos. 

Desafios estão aí para serem superados, é assim que a humanidade caminha.  Mudanças são a 
tônica da vida, sejam elas nos hábitos traduzidos pela nossa natural  evolução ou mesmo pelo avanço 
da tecnologia que dia a dia nos surpreende, sempre em busca de qualidade de vida.

Mudam também os  relacionamentos, emergindo uma consciência  mais humana, seja na vida 
profissional  ou  familiar. É neste contexto que celebramos quatro anos de existência do Instituto Abaré, 
criado principalmente para aproximar as empresas associadas das comunidades, onde elas estão 
inseridas, para estreitar relações, transmitindo informação sobre  meio ambiente e  sustentabilidade. 

 Ao longo dos quatro anos de nossa existência criamos sete programas, detalhados nas próximas 
páginas, cada um com um propósito, sempre norteados pelas diretrizes de formar uma consciência 
socioambiental para as atuais e futuras gerações.

Importante destacar que todos os projetos são executados primeiro dentro das empresas, para depois 
serem estendidos às comunidades. Neste contexto, os colaboradores internos possuem um importante 
papel, pois dedicam a essa importante tarefa,  parte de seu tempo, desta forma, auxiliando diariamente 
a construir este sonho, aproximando os familiares para participar dessas ações,  transmitindo o 
conhecimento adquirido às comunidades onde residem. 

O Balanço Socioambiental de 2014 traz também um pouco da nossa história e dos projetos que 
realizamos durante o ano, uma maneira de prestar contas à sociedade  dos resultados alcançados, que 
indicam estarmos no caminho certo para a consecução de nossos objetivos  que se traduzem na busca 
de uma relação mais harmoniosa. 

Sim, objetivamos, antes de tudo, nos integrarmos no contexto ao qual estamos inseridos, 
imiscuindo-nos  com a comunidade, devolvendo a ela um pouco do que recebemos em troca, com a 
meta de conquistar a mais importante licença, que é a licença social.

Boa leitura,
A Diretoria

AREIA NOVA - CEOS - CACHOEIRA - IBIAÇU - ITACOMIX - ITAQUAREIA - PEDRIX - REALMIX - SARGON - ULTRAMASSA
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ASSOCIADAS
Ao todo, dez empresas são associadas ao Abaré Socioambiental, inseridas no ramo da 

mineração de agregados (areia e pedra britada), administração de loteamentos, serviços de 
concretagem, produção de argamassa e massa asfáltica. As empresas estão situadas na região 
metropolitana de São Paulo, nos municípios de  Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Suzano, 
Caieiras, São Paulo, Santa Isabel e Mauá, e no município de Bofete, interior do Estado.

O Abaré Socioambiental

HISTÓRICO
Em 2010 as empresas Areia Nova, Comercial Ibiaçu, Extração Cachoeira, Itacomix, Itaquareia, 

Mineradora Pedrix, Pedrix Pavimentação, Realmix, Sargon, Sargon Asfaltos e Ultramassa se 
uniram para criar um Instituto responsável por consolidar as ações de responsabilidade 
socioambiental já desenvolvidas de maneira independente em cada uma delas.

Como resultado e consolidação de uma ideia antiga, foi fundado o Instituto Abaré 
Socioambiental, planejado para contagiar a todos, trazer inovações e mudanças de percepção do 
público interno e das comunidades onde atuam as empresas associadas sobre as questões 
socioambientais , estimulando assim práticas de desenvolvimento sustentável.

O nome “Abaré” foi escolhido por um dos colaboradores a partir de um concurso interno e 
significa “Amigo”, de origem Tupi.

Para nós a responsabilidade socioambiental não 
pode ser  considerada uma tendência ou 

modismo,  ela se consolida a   cada dia como um 
princípio essencial para um futuro  melhor.
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Centro de Serviços Compartilhados
Av. Vereador Almiro Dias de Oliveira, 1112
Jardim Nova Itaquá - Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4646-7000

www.ibiacu.com.br

Loteadora e Administradora de Loteamentos
Av. Uberaba, 1.262
Vila Virginia - Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4646-6450 / 0800-161604

www.ultramassa.com.br

Argamassa
Est. C. Renato Ourique de Carvalho s/nº, km 05
Bairro Retiro - Santa Isabel - SP

Tel: (11) 4653-9969

Serviços de Concretagem
Estr. Gov. Mário Covas Junior, 1.355
Jd. Americano - Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4645-0304 www.itacomix.com.br

Areia para Construção Civil e Aterro de Inertes
Itaquaquecetuba - SP
Av. Vereador Almiro Dias de Oliveira, 1.112
Jardim Nova Itaquá
Guararema - SP
Estrada Serra do Feital, 100
Bairro Lambari
Suzano - SP
Estrada do Areião s/n°
Jardim Maitê

Mogi das Cruzes - SP
Estrada Obara s/n°
Santo Ângelo - Bairro Jundiapeba
Estr. Munic. São Bento km 03 s/n°
Bairro Lambari
Estrada V4 s/n°
Fazenda Mirabel - Bairro Parateí

Tel: (11) 4646-7000 www.itaquareia.com.br

Areia para Construção Civil
Rodovia Presidente Castelo Branco, km 189
Bairro Fazenda Castelo - Bofete - SP

Tel: (11) 4646-7000

Tel: (11) 4653-9969 www.pedreirasargon.com.br

Agregados e Asfalto para Construção Civil
Divisão de Agregados
Av. Airton dos Santos H. Galvez s/n° - km 5
Bairro Retiro - Santa Isabel - SP

Divisão de Asfaltos
Avenida Papa João XXIII, 2.257
Bairro Sertãozinho - Mauá - SP
Estr. C. Renato Ourique de Carvalho s/nº, km 5
Bairro Retiro - Santa Isabel - SP

Agregados e Asfalto para Construção Civil
Rodovia dos Bandeirantes, km 30
Morro do Tico Tico - Caieiras - SP

Tel: (11) 4442-7790 www.pedrix.com.br

Mineradora Areia Nova Ltda.

Areia para Construção Civil
Rodovia Presidente Castelo Branco, km 190
Bairro Sede - Bofete - SP

Tel: (11) 4646-7000



PROGRAMAS E PROJETOS
Os projetos realizados pelo Abaré Socioambiental, com o apoio e patrocínio das empresas 

associadas, estão subdivididos em sete programas, de acordo com sua área de atuação.

Abaré Sustentável
Projetos relacionados à preservação do meio ambiente e educação 
ambiental.

Abaré em Ação
Oferece um dia de serviços gratuitos à comunidade, envolvendo atividades 
de cultura, lazer, entretenimento e/ou orientações.

Abaré Colaboradores
Envolve os colaboradores das empresas associadas em diversas atividades.

Abaré Solidário
Recebe, seleciona e direciona as solicitações institucionais recebidas pelas 
empresas associadas.

Conheça
Aabre as portas das empresas ao público, levando conhecimento sobre a 
área de mineração de agregados (areia e pedra britada), administração de 
loteamentos, serviços de concretagem, produção de argamassa e massa 
asfáltica.

Abaré para Todos
Abrange todos os projetos de cunho social.

Abaré Ensina
Projetos voltados à aquisição de conhecimento.
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Sobre o Balanço Socioambiental 2014

Esta publicação fornece informações sobre a atuação e o envolvimento das empresas 
associadas ao Abaré Socioambiental na realização de práticas relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável.

Nesta quarta edição, será apresentado um resumo das iniciativas adotadas e/ou 
intensificadas em 2014 de acordo com os sete programas do Instituto. 

Foram selecionadas, exemplificativamente, algumas ações que tiveram resultado 
expressivo. Os itens citados trouxeram, de forma direta ou indireta, um impacto 
positivo à sociedade, aos colaboradores e/ou ao meio ambiente 
no ano de 2014.

Para maior abrangência, além da versão 
impressa, o presente relatório também é 
apresentado em uma versão digital que está 
disponível no site: 
www.abare.org.br.
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Colaboradores
O termo “colaborador”, aquele que colabora, descreve exatamente 
a relação estabelecida dentro das empresas associadas. Cada 
colaborador é único e seu trabalho é essencial para a existência 
e funcionamento da empresa.
O Abaré Socioambiental procura viabilizar um canal de 

comunicação, uma abertura para que todas as dúvidas, sugestões 
e opiniões sejam ditas, analisadas e esclarecidas.

Meio Ambiente
O planeta em que vivemos está em constante transformação, portanto 

a ideia de que a sociedade pode viver apartada do meio ambiente é 
impraticável. Desde seu início, nunca um dia foi igual ao outro. O 
que precisamos desenvolver é a ideia de sustentabilidade.
O desenvolvimento sustentável assume um importante papel na 
reflexão em torno das dimensões do desenvolvimento econômico. 

O Abaré Socioambiental ajuda a disseminar esse conceito através 
da Educação Ambiental, enfatizando que é possível e necessário 

satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras também em satisfazer as suas.

Sociedade
Muitas diferenças podem ser percebidas na sociedade, 
desde a combinação genética que faz com que nossos 
traços físicos sejam diversos, até as inúmeras formas de 
pensar e agir.
O Abaré Socioambiental e suas associadas acreditam 
que tais diferenças não ultrapassam a barreira da 
solidariedade. Portanto, mesmo com tantas divergências, 
lutamos para difundir a reciprocidade.
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O óleo de cozinha, utilizado diariamente por muitas famílias, torna-se um poluente se descartado 
incorretamente ou utilizado na confecção de sabão caseiro, pois cada litro derramado na rede de esgoto 
pode contaminar milhares de litros de água e o solo. 

O projeto ReciclÓleo consiste em disseminar conhecimento e contribuir para a conscientização ambiental 
visando o descarte correto do óleo de cozinha saturado, por meio de palestras, arrecadação e destinação 
adequada do resíduo. Desde 2011, a iniciativa arrecadou 36.290 litros de óleo vegetal. Ao invés de 
descartar incorretamente ou produzir sabão caseiro, as comunidades entregam o óleo nas unidades das 
empresas associadas e recebem o sabão biodegradável em troca. O óleo coletado é destinado corretamente 
para uma central de resíduos, protegendo assim os recursos naturais de uma possível contaminação.

RECICLÓLEO

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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RECICLÓLEO

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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As empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental priorizam ações para 
minimização de impactos ambientais e 
conservação e monitoramento do meio ambiente. 

Além do plantio de mudas de árvores nativas 
em áreas de recuperação, as áreas verdes 
recebem manutenções constantes, com 
enriquecimento florestal, troca de espécies 
exóticas por espécies nativas, coroamento de 
mudas e eliminação de gramíneas invasoras.

A Unidade 9 da empresa Itaquareia possui um viveiro próprio para produção de mudas nativas, que 
são utilizadas para o reflorestamento e recuperação de áreas exauridas. Essa atividade é complementada 
com a compra de mudas em outros viveiros. 

ÁREAS VERDES

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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Campanhas de monitoramento da avifauna 
(pássaros) nas áreas da Unidade 4 da empresa 
Itaquareia mostram como é relevante o trabalho 
de preservação das áreas verdes realizados pelas 
empresas associadas.

Japacanim
Donacobius atricapilla

(Linnaeus, 1766)

Beija-flor-de-garganta-verde
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)

Tiê-Preto
Tachyphonus coronatus

(Viellot, 1828)

ÁREAS VERDES

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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Os princípios da “prática dos três Rs” estão relacionados com reduzir a geração de resíduos, reutilizar a 
matéria prima e, por fim, reciclá-la. Todo esse processo se inicia com a coleta seletiva e finaliza com a 
destinação apropriada de materiais. É uma iniciativa que auxilia na redução de uso de matérias primas e 
também contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar.

Pneus Usados (un.)
Estopas e Filtros

Contaminados
Bateria Usada 

Óleo Lubrificante Usado Resíduos RecicláveisSucata de Metal

Tais atividades fazem parte da cultura das empresas associadas ao Abaré Socioambiental. Os 
materiais provenientes da manutenção de equipamentos e/ou de atividades de escritório, tais como óleo 
lubrificante, papel, plástico, vidro, metal, estopa, filtros velhos, sucata, pneu e bateria automotiva usada 
são descartados corretamente.

COLETA SELETIVA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ABARÉ SUSTENTÁVEL

12



A água é um dos recursos de maior valor natural 
na Terra considerando sua importância para 
manutenção da vida no planeta.

As empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental realizam programas de 
monitoramento da qualidade da água produzindo 
informações necessárias para sua gestão.

Dentre essas atividades, pode-se destacar o 
funcionamento da Estação de Tratamento de 
Efluentes (E.T.E.) presente na Unidade 4 da empresa 
Itaquareia. O excedente de água no processo 
produtivo é tratado previamente em uma das duas 
estações antes de ser lançado ao Rio Taiaçupeba.

Visando alertar o público sobre as questões ambientais, o Abaré Socioambiental apoiou a iniciativa da 
1ª Caminhada Ecológica da cidade de Itaquaquecetuba, que contou com a presença de aproximadamente 
300 pessoas e 40 voluntários.

ÁGUA

1ª CAMINHADA ECOLÓGICA - ITAQUÁ NA PEGADA AMBIENTAL

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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Nas últimas décadas, houve uma 
crescente demanda na produção de 
pilhas e baterias em consequência do 
aumento no consumo de aparelhos 
eletrônicos. Essas que são fabricadas, 
em sua maioria, com metais pesados 
que trazem prejuízos ambientais se 
descartadas de maneira inadequada.

O Abaré Socioambiental implantou 
pontos de coleta voluntária no interior 
das empresas associadas. Até o 
momento foram arrecadados 260 quilos 
de pilhas e baterias usadas que serão 
descartadas corretamente.

Em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, na semana do dia 5 de junho o Abaré 
Socioambiental realizou diversas ações de educação ambiental. 

Uma delas foi a distribuição de sacolas de câmbio para automóveis a 100% dos clientes, 
colaboradores internos e terceiros. A ação teve como objetivo conscientizar este público sobre o descarte 
incorreto dos resíduos nas estradas.

RECICLAPILHA

CONSCIENTIZE!

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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Pesque-Plante foi um projeto inovador, 
visando o bem-estar dos colaboradores e 
familiares. Reservou-se um dia de 
contato com a natureza e plantio de 
árvores, conciliado com uma atividade de 
pesca esportiva.

 Segundo os participantes, foi 
uma ótima oportunidade de interação e 
educação ambiental.

PESQUE-PLANTE

ABARÉ SUSTENTÁVEL
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Em 2014, 140 pessoas 
foram capacitadas após terem 

participado dos cursos 
oferecidos no Programa Abaré 

Ensina

Reafirmando o compromisso com a sociedade, deu-se continuidade aos cursos oferecidos no Programa 
Abaré Ensina, em que os moradores do entorno das empresas associadas aprendem uma nova atividade 
que pode complementar a renda familiar.

A oficina de pintura em tecido, oferecida desde 
2011, e a oficina de Biscuit, oferecida desde 2013, 
ambas no município de Santa Isabel, são totalmente 
subsidiadas pela Sargon, beneficiando moradores 
do bairro próximo à empresa.  

Em 2014, foram oferecidas novas oficinas de 
crochê e pintura em tecido, além do curso de 
Qualidade de Vida, com patrocínio da Itaquareia. 
Ainda em Itaquaquecetuba, o Instituto sediou um 
curso de Balé, no qual mais de 50 jovens tiveram a 
oportunidade de iniciar a prática da dança.

ABARÉ ENSINA

ABARÉ ENSINA
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Os artesanatos produzidos foram apresentados 
aos colaboradores em um feirinha realizada em 

todas as associadas.

Cursos oferecidos
Fotografia    Desenho    Pintura de Tecido    Crochê    Biscuit    Balé    Qualidade de Vida

2011 2012 2013 2014

30 alunos

50 alunos

100 alunos

140 alunos

ABARÉ ENSINA

ABARÉ ENSINA
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Em 2014 foram realizadas a 6ª e a 7ª edição do 
Abaré em Ação, projeto que oferece um dia de 
atividades gratuitas nas áreas de saúde, 
orientações, emissão de documentos, educação 
ambiental, atividades de cultura e lazer.

Em maio a ação foi realizada em 
Itaquaquecetuba (SP), e , em novembro, no 
município de Arujá (SP), ambos com patrocínio da 
Itaquareia, Itacomix, Ibiaçu e Sargon. Em sua 
totalidade, o projeto contou com a colaboração de 
300 voluntários e atendeu cerca de 2,5 mil 
pessoas.

Alimentos e agasalhos arrecadados na entrada 
foram doados para a APAE de Itaquaquecetuba.

ABARÉ EM AÇÃO

ABARÉ EM AÇÃO
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ABARÉ EM AÇÃO

ABARÉ EM AÇÃO

Aferição da Pressão Arterial

Agasalho Arrecadado

Algodão-doce

Assistência Social

Alimento Arrecadado

Atividades recreativas

Banco do Povo

Cama elástica 01

Cantinho das Crianças

Cross Fit

Carteira Profissional de Trabalho 1ª Via

Carteira Profissional de Trabalho 2ª Via

Cartório

CEJUSC

Cineminha Ambiental

Corte de Cabelo

Design de Sobrancelha e Maquiagem

Empreendedor Individual

Escovação 

Esmaltação de unhas

Foto 3x4

Jogo de Educação Ambiental

303

435

955

60
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22
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SERVIÇOS/ATIVIDADES
ATENDIMENTOS

6º 7º

Jovem Cidadão

Nutrição - IMC

Orientação do Centro de Zoonoses

Orientação Farmaceutica

Orientação Ambiental

Orientação Sexual

Orientação Jurídica

Pintura Facial

Posto de Atendimento ao Trabalhador

PROCON

Pula-Pula

RG

Saúde Bucal

Saúde Ocular

Sebrae

Tenda do Abaré e Patrocinadores

Teste Capilar Glicêmico

Time do emprego (PAT)

Tobogã

Troca de óleo de cozinha

Xerox

60

142

370

12

2

464

27

121

60

60

174

127

400

-

30

151

303

25

225

30 Lt
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33
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SERVIÇOS/ATIVIDADES
ATENDIMENTOS

6º 7º
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PROGRAMA CONHEÇA

CONHEÇA

O programa tem o propósito de abrir as portas das empresas associadas ao Abaré Socioambiental aos 
públicos distintos, demonstrando a importância de suas atividades, a preocupação ambiental e a segurança 
dos colaboradores.

Visitas realizadas em 2014

Em 2014, foram realizadas 16 visitas monitoradas, somando 485 visitantes, sendo eles colaboradores de 
outras unidades, familiares de colaboradores, universitários, estudantes da rede pública de ensino e/ou 
profissionais da área.

Profissionais Universitários Colaboradores e
Família

74

200
211
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CONHEÇA

PROGRAMA CONHEÇA

Relação de Visitantes por Ano

2011
20122013

2014485

490 482

437485

490 482

437
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A empresa Comercial Ibiaçu adotou um abrigo 
que acolhe cerca de 30 crianças, para realização de 
projetos socioambientais e socioeducativos ao longo 
do ano. Além das diversas festividades que foram 
promovidas, a empresa auxiliou em outras 
necessidades do local.

PARCEIROS DOS BAMBINOS

ABARÉ PARA TODOS
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ABARÉ PARA TODOS

NATAL DIVERTIDO

O Abaré Socioambiental e a Itaquareia organizaram um Natal Divertido para 300 moradores do 
Jardim Nova Itaquá, bairro no qual se localizam as sedes do Instituto e da empresa.

Os participantes tiveram um dia de muita diversão: brinquedos infláveis, tintas, pintura facial, 
gincanas, jogos relacionados à educação ambiental, além de comerem muito cachorro-quente, 
refrigerante e doces.

A decoração do espaço, confeccionada com materiais recicláveis, foi realizada em parceria com a 
Escola Municipal Ambiental de Itaquaquecetuba.
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Em parceria com o Instituto 
Abaré Socioambiental, a 
Pedreira Sargon arrecadou 
com o envolvimento de todos os 
colaboradores, clientes, 
fornecedores e terceiros itens 
de primeira necessidade que 
foram destinados a um lar de 
idosos situado próximo a 
empresa. Na ocasião, a 
empresa preparou uma tarde 
com um delicioso café, muita 
conversa e atenção.

NATAL SOLIDÁRIO

ABARÉ PARA TODOS
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ABARÉ PARA TODOS

MCDIA FELIZ

O McDia Feliz ocorre em todo mundo há mais de 
25 anos. Todo o recurso arrecadado na venda de 
sanduíches Big Mac, materiais promocionais 
confeccionados pelas instituições participantes e 
tíquetes antecipados é revertido para instituições de 
apoio e combate ao câncer infanto-juvenil.

As empresas Comercial Ibiaçu, Sargon, 
Itaquareia e Itacomix participaram com parte do 
patrocínio utilizado para confecção da camiseta 
para a região de Mogi das Cruzes, além de ajudar na 
venda dos brindes, camisetas e lanches.

Como gratificação pelo patrocínio da Cota 
Diamante, as empresas receberam tickets de Big 
Mac que foram revertidos para instituições sem fins 
lucrativos e colaboradores.

25



LEIS DE INCENTIVO

AMIGOS DO BAOBÁ

Patrocinado pela Itaquareia, com 
apoio do Ministério da Cultura, o projeto 
consistiu em oficinas de construção de 
brinquedos em Papel Machê em uma 
escola no entorno da sede da empresa. 
Cerca de 50 jovens entre 13 e 18 anos 
produziram seus próprios brinquedos.

CIRCUITOS

Inscrito no PROAC-ICMS, o projeto 
consistiu em uma instalação (exposição 
de artes) entre quatro paredes que 
remete às placas de circuito impressos 
da computação. O tema girou em torno 
de nossos três centros cognitivos: 
instinto, emoção e razão. A exposição 
permaneceu durante 30 dias em Arujá – 
SP e outros 30 dias em Caieiras - SP.

QUINTAL SKATE

O projeto consistiu em oferecer a 120 
jovens da Comunidade de Paraisópolis, 
Município de São Paulo, a prática de 
skate por seis meses, com patrocínio 
das empresas associadas e apoio do 
Abaré Socioambiental e da Secretaria 
do Esportes do Estado de São Paulo.

ABARÉ PARA TODOS
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CUIDANDO DE NOSSOS COLABORADORES

As empresas associadas ao Abaré Socioambiental seguem as normas de segurança do trabalho, 
prezando pela saúde e segurança de nossos trabalhadores, terceiros e visitantes. Treinamentos, palestras e 
vídeos são aplicados sempre que necessário. 

As vias internas são muito bem sinalizadas, auxiliando o tráfego de veículos operados por nossos 
colaboradores, clientes e equipe terceirizada.

Prezando a saúde de nossos 
colaboradores foi promovida uma 
campanha de Prevenção do Câncer de 
Próstata, com a realização de uma 
palestra orientativa e posterior coleta de 
PSA total e livre, de 95% dos 
colaboradores do sexo masculino das 
empresas Itaquareia e Pedreira Sargon. 
Devido à campanha, alguns 
colaboradores iniciaram o tratamento 
evitando a evolução de uma possível 
doença

ABARÉ COLABORADORES

SAÚDE E SEGURANÇA
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VACINAÇÃO

Com a realização  da Copa do Mundo de futebol no Brasil e a consequente  vinda de diversos estrangeiros, 
a Pedreira Sargon realizou uma campanha de vacinação contra a gripe e 97% dos colaboradores foram 
vacinados no mês de maio.

ABARÉ COLABORADORES

Para auxiliar na prevenção de problemas de saúde a Comercial Ibiaçu implantou a prática da Ginástica 
Laboral, mantendo a saúde dos funcionários através de exercícios físicos direcionados e alongamentos.

GINÁSTICA LABORAL
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ABARÉ COLABORADORES

IBIAÇÃO

A fim de incentivar a prática esportiva, a empresa Comercial Ibiaçu patrocina a participação de 
funcionários em corridas e caminhadas com temática socioambiental. Do total, 18% dos colaboradores 
participaram deste projeto e deixaram o sedentarismo de lado.

Fazer com que a comunicação interna seja eficaz é um dos desafios enfrentados pelo Abaré 
Socioambiental. 

Dessa forma, através de comunicados no mural, redes sociais, site e e-mail, transmitimos informações 
sobre a realização dos projetos e resultados obtidos, para que todos os colaboradores possam identificar 
oportunidades e recomendar ações de maneira mais dinâmica e ativa.

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
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4º TORNEIO ABARÉ DE FUTEBOL

Realizado em 27 de abril, em comemoração ao Dia 
do Trabalhador, propiciou aos colaboradores de todas 
as empresas associadas a oportunidade de se 
conhecer e confraternizar.

Segundo os participantes, foi uma ótima iniciativa 
para unir as empresas e fazer com que todos os 
colaboradores se sentissem pertencentes ao grupo.

ABARÉ COLABORADORES
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ABARÉ SOLIDÁRIO

SOLICITAÇÕES INSTITUCIONAIS

As empresas associadas ao Abaré Socioambiental são muito conhecidas na região onde atuam. Por 
isso, recebem solicitações para auxílios diversos. O Instituto, a fim de atendê-las da melhor forma 
possível, recebe, avalia, seleciona e direciona os pedidos institucionais.

Doação de Matéria Prima

Total Doado: 1.210 m³ de Material

- Bica Corrida

- Areia

-Derivados de Brita
- Derivados de Areia
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ASSOCIADOS AO ABARÉ SOCIOAMBIENTAL

Centro de Serviços Compartilhados
Av. Vereador Almiro Dias de Oliveira, 1112
Jardim Nova Itaquá - Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4646-7000

www.ultramassa.com.br

Argamassa
Est. C. Renato Ourique de Carvalho s/nº, km 05
Bairro Retiro - Santa Isabel - SP

Tel: (11) 4653-9969

Serviços de Concretagem
Estr. Gov. Mário Covas Junior, 1.355
Jd. Americano - Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4645-0304 www.itacomix.com.br

Areia para Construção Civil e Aterro de Inertes
Itaquaquecetuba - SP
Av. Vereador Almiro Dias de Oliveira, 1.112
Jardim Nova Itaquá
Guararema - SP
Estrada Serra do Feital, 100
Bairro Lambari
Suzano - SP
Estrada do Areião s/n°
Jardim Maitê

Mogi das Cruzes - SP
Estrada Obara s/n°
Santo Ângelo - Bairro Jundiapeba
Estr. Munic. São Bento km 03 s/n°
Bairro Lambari
Estrada V4 s/n°
Fazenda Mirabel - Bairro Parateí

Tel: (11) 4646-7000 www.itaquareia.com.br

Areia para Construção Civil
Rodovia Presidente Castelo Branco, km 189
Bairro Fazenda Castelo - Bofete - SP

Tel: (11) 4646-7000

Mineradora Areia Nova Ltda.

Areia para Construção Civil
Rodovia Presidente Castelo Branco, km 190
Bairro Sede - Bofete - SP

Tel: (11) 4646-7000

www.ibiacu.com.br

Loteadora e Administradora de Loteamentos
Av. Uberaba, 1.262
Vila Virginia - Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4646-6450 / 0800-161604

Agregados e Asfalto para Construção Civil
Rodovia dos Bandeirantes, km 30
Morro do Tico Tico - Caieiras - SP

Tel: (11) 4442-7790 www.pedrix.com.br

Tel: (11) 4653-9969 www.pedreirasargon.com.br

Agregados e Asfalto para Construção Civil
Divisão de Agregados
Av. Airton dos Santos H. Galvez s/n° - km 5
Bairro Retiro - Santa Isabel - SP

Divisão de Asfaltos
Avenida Papa João XXIII, 2.257
Bairro Sertãozinho - Mauá - SP
Estr. C. Renato Ourique de Carvalho s/nº, km 5
Bairro Retiro - Santa Isabel - SP


