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MENSAGEM DA
DIRETORIA

A Diretoria
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O Instituto Itaquareia se renova a cada ano. 
As mudanças visam sintonizar os objetivos 
do Instituto com os da Sociedade, sejam de 
cunho institucional ou social.

Assim, identificamos a necessidade de um 
olhar mais introspectivo, pois de dentro de 
nossas empresas e do trabalho de nossos 
colaboradores é que resulta o direcionamen-
to estratégico a ser adotado.

Procuraremos trabalhar incessantemente na 
conquista da licença social. Partindo agora 
de dentro para fora, a partir de ações inter-
nas que provocarão mudanças em nosso en-
torno, identificando exatamente qual é esse 
entorno que buscamos atingir.

Sabemos que programas realizados em re-
giões distantes de nossos centros operacio-
nais, embora tenham efeito na sociedade, 
deixam de atender o objetivo precípuo do 
Instituto, que é gerar impactos positivos pró-
ximos.

Em 2019, os vários programas e projetos 
conquistaram mais espaço, foram modifica-

dos conforme a necessidade, alcançando os 
seus objetivos. 

Em 2020, nos prepararemos ainda mais. Se-
guiremos com nossos programas e também 
incentivaremos iniciativas próprias das Insti-
tuições situadas no entorno de nossas unida-
des. Dessa forma, as atividades já existentes 
nas comunidades tomam força e ganham 
abrangência com o auxílio direto do Grupo.

Temos a certeza que esse direcionamento 
outorgará ao Instituto Itaquareia procuração 
para desempenhar tarefas mais identificadas 
com a comunidade e com as organizações 
da sociedade, interagindo nossos colabo-
radores diretamente com esses agentes, al-
cançando uma sincronia mais adequada aos 
nossos objetivos.

Queremos deixar o nosso muito obrigado a 
todos os envolvidos de alguma forma para o 
sucesso do Instituto.

Boa leitura,



Em dezembro de 2010 o Instituto Itaqua-
reia iniciou as suas atividades, fundamen-
tado na percepção do Grupo Itaquareia de 
que toda empresa tem um compromisso 
com a sociedade que vai além da sua atua-
ção corporativa. 

Acreditamos que a Responsabilidade So-
cioambiental não pode ser considerada 
uma tendência ou modismo, deve se con-
solidar a cada dia como um princípio es-
sencial para um futuro melhor. 

 O Grupo Itaquareia acredita que é possí-
vel construir uma sociedade mais igualitária 
e solidária por meio da conscientização e 
educação socioambiental, que são bases 
nos projetos do Instituto Itaquareia e para a 
construção de um futuro melhor.

6 7

Ser reconhecido por todos como uma 
alternativa eficaz no desenvolvimento 
socioambiental para conquistar a iden-
tificação da comunidade com as em-
presas mantenedoras.

Contribuir com as empresas mantene-
doras na conquista da licença social, 
promovendo a conscientização socio-
ambiental de seus colaboradores e da 
comunidade.

• Respeito ao meio ambiente;
• Valorização do ser humano;
• Ética;
• Altruísmo;
• Credibilidade;
• Responsabilidade;
• Comprometimento.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

NOSSA
HISTÓRIA
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A atuação do Instituto Itaquareia consoli-
da as ações de responsabilidade socioam-
biental focada na Sociedade residente no 
entorno das empresas que o mantém. 

O INSTITUTO
ITAQUAREIA

Diretor Presidente: Antero Saraiva Júnior
Diretor Ambiental: Marcos Roberto de Faria
Diretor Social: Marcos da Cunha Henry
e Luiz Carlos de Faria
Diretor Econômico: Dárcio Miyorem Anzai

CONSELHO
DIRETOR

Presidente: Vânia Aparecida Araújo
Vice-presidente: Roberta Lopes dos Santos

CONSELHO
FISCAL

Secretária Executiva: Maria Flávia Casali 
Rossi
Lígia Cândida dos Santos Pereira

SECRETARIA
EXECUTIVA

Cibele Martins Laranja
Camila do Carmo Soares de Lima
Diego Ramos do Nascimento
Larissa Graziele da Silva Ávila
Luiz Souza Lima da Silva Carvalho
Stella Santos Lima da Silva
Tania Marques Valente

EQUIPE
PARCEIRA

GRUPO DE TRABALHO CEOS
Leandro da Silva
Jayne Aparecida Correa
Natalia Rocha Martins Lima
Thaís Amanda Ferretti de Assis

GRUPO DE TRABALHO IBIAÇU
Beatriz da Silva Ferreira
Lucas Silva Lima 
Rafaela Simone Passini de Almeida
Regis Melo de Oliveira

GRUPO DE TRABALHO ITAQUAREIA
Aldenice Coelho da Silveira
Bruna Rosa de Lima
Edvan Clarindo dos Santos Silva 
Henrique de Oliveira Silva 
Josemir Guedes Machado
Juarez Bezerra da Silva
Silvio Gonçalo de Freitas
Shirley Aparecida da Silva Bueno
Tiago Martins da Silva
Warllen José Martins Oliveira

GRUPO DE TRABALHO SARGON
Catarina de Cassia Viana
João Carlos Araújo
Marisvaldo Soares Santos
Paulo Sérgio Lemes

EQUIPE
VOLUNTÁRIA

NOSSA EQUIPE
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O Instituto possui cinco programas mantidos 
pelas empresas do Grupo Itaquareia:

PROGRAMAS

Agrega projetos relacio-
nados à preservação do 
meio ambiente e à edu-
cação ambiental.

SUSTENTÁVEL

Abre as portas das empresas mantenedoras 
ao público, levando conhecimento sobre 
a área de mineração de agregados (areia 
e pedra britada), administração de lotea-
mentos, produção de argamassa e massa 
asfáltica.

CONHEÇA

Ações sociais que oferecem 
atendimentos, orientações, 
emissões de documentos, 
atividades esportivas, cul-
turais e outros serviços gra-
tuitos em um único dia.

EM AÇÃO

Envolve os projetos 
com características de 
aquisição do conheci-
mento, através da ofer-
ta de oficinas destina-
das à população.

ENSINA

Direciona o investi-
mento social priva-
do efetuado pelas 
empresas mante-
nedoras.

SOLIDÁRIO

Nesta edição, serão apresentados os pro-
jetos relevantes que foram executados e/
ou apoiados por intermédio do Instituto 
Itaquareia ao longo de 2019. Você também 
pode acompanhar os projetos em anda-
mento por meio das redes sociais:

facebook.com/institutoitaquareia
e instagram.com/institutoitaquareia

Mais informações também estão disponí-
veis no site www.institutoitaquareia.org.br

RELATÓRIO 
ANUAL 2019 
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A cada ano, os nossos programas seguem atendendo 
milhares de pessoas com ações que beneficiam a vida 
de crianças, adolescentes e adultos. Os programas são 
frutos do investimento social das nossas mantenedo-
ras. 

Veja quantas pessoas já foram beneficiadas pelas ações 
do Instituto ao longo desses 9 anos de atuação. 

2.527 

litros de óleo de cozinha saturado foram 
coletados e destinados corretamente no 
Projeto ReciclÓleo do Programa Sustentá-
vel;

quilos de pilhas e baterias 
deixaram de ser descartados 
incorretamente após a cam-
panha de conscientização no 
Projeto ReciclaPilha;

pessoas foram envolvidas di-
reta e indiretamente nas ações 
de educação ambiental por 
meio do Programa Sustentá-
vel;

árvores foram plantadas em 
2019 com a sensibilização 
pública pela Campanha Eco 
Curtida;

quilos de eletroeletrônicos 
inservíveis foram coletados 
e destinados corretamente a 
partir do Projeto Eletro Recicla;

toneladas de materiais prove-
nientes do processo produtivo 
foram doados pelas empresas 
mantenedoras e contabiliza-
das pelo Programa Solidário;

solicitações de entidades re-
ceberam investimento social 
privado através das diretrizes 
do Programa Solidário;
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EM
NÚMEROS

78.782 

19.750 3.417 
104.030

3.535 

225.770

1.950 

600 

37.735

953

crianças, jovens e adultos 
atendidos em nossas oficinas 
de cultura, esporte, artesanato 
e conhecimento pelo Progra-
ma Ensina;

atendimentos no Programa 
Em Ação, com diversas ativi-
dades gratuitas nas áreas de 
saúde, educação ambiental, 
orientações, cultura e lazer, 
além da prestação de servi-
ços;

pessoas atendidas no Progra-
ma Em Ação;

pessoas visitaram e conhece-
ram as instalações das empre-
sas mantenedoras por meio 
do Programa Conheça;
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O Programa Sustentável realiza ações de 
conscientização ambiental por meio de 
atividades educacionais, estimulando o en-
gajamento da Sociedade com atitudes que 
contribuem para a conservação do meio 
ambiente. As atuações ocorrem dentro das 
empresas mantenedoras, em escolas e ins-
tituições do entorno.

SUSTENTÁVEL 

15

225.770
pessoas foram envolvidas direta e indiretamente 

nas ações de educação ambiental desde 2010.
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DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS

Desde 2011 incentiva os colaboradores no 
descarte correto de óleo de cozinha satu-
rado. 

ReciclÓleo

Desde 2012 visa a coleta de pilhas e bate-
rias inservíveis, evitando o descarte incor-
reto e danos à saúde e ao meio ambiente.

Recicla P ilha

Criado em 2019, oferece uma alternativa 
ecologicamente consciente para o des-
carte de eletroeletrônicos. Desde a sua 
criação, já houve a coleta de 600 quilos de 
equipamentos de forma não prejudicial ao 
meio ambiente.

Eletro Recicla

3.535   quilos de pilhas e baterias foram 

descartados corretamente; 

A campanha online e inovadora denomi-
nada “Eco Curtida” teve o objetivo de atrair 
novos olhares para a questão ambiental, 
por meio da curtida na página do Instituto 
Itaquareia. A cada novo seguidor na fanpa-
ge houve o plantio correspondente de uma 
árvore. 

O Instituto Itaquareia e a Pedreira Sargon, 
com a colaboração de aproximadamente 
50 crianças, realizaram a primeira etapa do 
plantio com 200 árvores em Santa Isabel, 
de um total de 1.950 árvores nativas.  O 
plantio foi realizado no dia 20 de setembro, 
data que antecede o Dia da Árvore.

ECO
CURTIDA 

O projeto já evitou que 

104.030
mil litros de óleo de cozi-

nha fossem despejados na 

natureza;
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O Instituto Itaquareia, visando a conscien-
tização ambiental, desenvolve projetos fo-
cados na coleta e destinação correta de re-
síduos que produzimos em casa. São eles: 
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O “Desafio do Lixo” ou “#Trashtag Challen-
ge” viralizou na internet no início de 2019, 
estimulando participantes em todo o mun-
do a recolher lixo de locais públicos e  di-
vulgar a ação nas redes sociais. 

E o Instituto Itaquareia não ficou de fora. 
No dia 6 de abril, 20 voluntários, juntamen-
te com cinco colaboradores da Secretaria 
de Serviços Urbanos, limparam a praça 
Sumiyoshi Nakaharada, no Jardim Nova 
Itaquá, em Itaquaquecetuba. Tudo foi re-
gistrado e o “antes e depois” foi publicado 
nas redes sociais, ganhando um alcance 
expressivo. A ação coletou 30 sacos de li-
xos e resíduos, além de dois caminhões de 
entulho. 

TRASH
TAG

DIA DA
ÁGUA

Para celebrar o Dia Mundial da Água (22 de mar-
ço), o Instituto Itaquareia promoveu uma série 
de atividades em três cidades diferentes: Suzano, 
Itaquaquecetuba e Santa Isabel. 

A primeira ação ocorreu na Escola 
Municipal Antônio Carlos Mayer, no 
Jardim Maitê, em Suzano, para cerca 
de 300 alunos com idade entre 4 e 8 
anos, além de uma visita à nascente do 
Rio Tietê organizada para 90 alunos.

A cidade de Santa Isabel recebeu uma 
palestra ministrada pela Pedreira Sar-
gon na Escola Estadual Professora Ga-
briela Freire Lobo. Cerca de 250 alunos 
do ensino fundamental aprenderam 
sobre a importância da água e sua atu-
ação no processo de mineração.

Em Itaquaquecetuba, a Escola Munici-
pal Vereador Augusto dos Santos rece-
beu atividades de educação ambiental. 
O Instituto foi responsável pelas tur-
mas dos primeiros anos e infantil, com 
a contação de histórias e disponibili-
zação de quadrinhos relacionados ao 
meio ambiente.
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HORTA NA
ESCOLA 

Um dos projetos de maior sucesso, o Pro-
jeto Verde Novo, foi iniciado em 2015 na 
Escola Municipal Wilma de Almeida Rodri-
gues, em Mogi das Cruzes, com apoio da 
Mineradora Ponte Alta e, desde então, se-
gue fazendo parte do Programa Sustentável 
nessa e em outras instituições de ensino. 
As crianças recebem explicações sobre a 
importância da reutilização dos materiais e 
como transformá-los em bem úteis, como 
canteiro para hortas. Além disso, entram 
em contato com a terra, realizando o plan-
tio e a colheita de seus próprios alimentos. 
Ante o sucesso obtido, em 2019 o Projeto 
foi estendido para a Creche Agostinho Pe-
reira Bahia, em Itaquaquecetuba, por inter-
médio da Comercial Ibiaçu.

o projeto envolveu

diretamente 

422 

pessoas, entre alunos, 

professores e funcionários 

no ano de 2019

O Projeto Eco Agentes também faz parte 
do programa Sustentável e tem como foco 
levar conhecimento e estimular a prática de 
atividades ambientais a crianças e adoles-
centes. Oficinas interativas e lúdicas des-
pertam o interesse em cuidar e respeitar os 
recursos naturais através da mudança de 
pequenos hábitos em suas atividades diá-
rias.  

ECO
AGENTES 



22 23

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Com foco na Educação Ambiental, outras 
inúmeras atividades foram realizadas em 
2019 buscando a conscientização da co-
munidade residente do entorno das man-
tenedoras do Instituto Itaquareia.  

No município de Guararema, local em que a coleta 
seletiva se fortaleceu no ano de 2019, o Instituto 
Itaquareia e a Mineradora Ponte Alta agregaram ao 
projeto implementando 11 pontos de coleta volun-
tária de resíduos em escolas municipais. Essa ini-
ciativa, que ocorreu no Dia Mundial da Reciclagem 
em 17 de maio, proporcionou a ampliação do pro-
grama municipal para todo território, visto que os 
munícipes passaram a destinar corretamente seus 
resíduos nesses locais, mais próximos à suas resi-
dências. 

Implementação de Pontos de Coleta               
    de Material Reciclável

25.000  
munícipes podem desfrutar dos 

novos pontos de entrega voluntárias.

Aplicadas em Bofete, Itaquaquecetuba e 
Guararema, sete oficinas relativas à com-
postagem e reflorestamento foram realiza-
das.

Oficinas

O Instituto e Grupo Itaquareia participaram de ini-
ciativas nos municípios em que estão inseridos.
Em Itaquaquecetuba, participou da iniciativa pro-
movida pela Secretaria de Meio Ambiente, que 
inaugurou no dia 21 de setembro, Dia da Árvore, 
o Jardim de Primavera. No Parque Ecológico, que 
além de árvores nativas, possui flores herbáceas, 
voltado para a preservação de abelhas nativas lá 
existentes, preservando a polinização.

P lantios de Árvores

Espécies nativas de 

abelhas, incluindo a 

Jataí
estão sendo preservadas 

no local.

As oficinas contaram com 

a presença de

659 

pessoas.
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Esse é o programa do Instituto Itaquareia 
que aproxima as pessoas das atividades de 
suas mantenedoras. Como o próprio nome 
revela, o objetivo desse programa é pro-
mover, por meio da visitação nas empresas, 
o conhecimento dos processos produtivos 
e das ações de gestão ambiental realizadas 
por cada unidade, além de mostrar o cuida-
do com os colaboradores e as diversas pro-
fissões que integram o Grupo Itaquareia.
 
No último ano, as mantenedoras recebe-
ram um total de 155 pessoas, entre crianças 
adolescentes, acadêmicos e profissionais.

CONHEÇA
3.417 pessoas participaram do Programa Conheça
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CONHEÇA
ITAQUAREIA  

A mineradora Itaquareia abriu suas portas e 
recebeu, em 2019, 111 pessoas das cidades 
de Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes em 
cinco visitas.

CONHEÇA
SARGON  

A Pedreira Sargon também recebeu visitan-
tes por meio do programa Conheça. Foram 
44 pessoas em duas visitas.
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O Programa Solidário intensifica o diálogo 
com a comunidade do entorno através da 
realização de investimento social privado. 
Os projetos sociais subsidiados oferecem 
atividades de capacitação profissional, 
educação, saúde, esporte, cultura, ações 
ambientais, entre outros. 

SOLIDÁRIO

5.406 toneladas de matéria prima provenientes do processo produtivo foram doadas em 2019.

Em 2019 

102 

solicitações de entidades

receberam Investimento 

Social Privado
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2.527  
pessoas atendidas no

Programa Ensina

O Ensina é o Programa focado na aprendi-
zagem e na formação de cidadãos atuan-
tes na sociedade. Por meio dele, crianças, 
adolescentes e adultos têm acesso a ofici-
nas culturais, esportivas e profissionalizan-
tes gratuitamente.

ENSINA
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BALLET

Desde 2014, o Grupo Itaquareia oferece 
na sede do Instituto Itaquareia, por meio 
do Programa de Ação Cultural (ProAC), ofi-
cinas gratuitas de dança. As aulas de balé 
clássico e jazz, já atenderam 408 crianças 
e adolescentes de maneira gratuita, 68 em 
2019. Além de contribuir com a formação 
e percepção cultural, a atividade preenche 
o contraturno escolar, retirando os partici-
pantes da ociosidade das ruas. 

CAPOEIRA

As aulas de Capoeira, ministradas desde 
2016, promovem disciplina, atenção e co-
ordenação motora dos alunos, além de 
proporcionar uma atividade no contraturno 
escolar para tirar crianças e adolescentes da 
ociosidade das ruas. Em 2019, 16 capoeiris-
tas foram beneficiadas nessa modalidade.



O Programa Em Ação é promovido pelo 
Instituto Itaquareia desde 2011 e já atendeu 
milhares de pessoas. Em 2019, 22 serviços 
foram oferecidos nas áreas de saúde, edu-
cação ambiental, orientação jurídica, cul-
tura e lazer, além de prestação de serviços 
como emissão de documentos para me-
nores de idade, corte de cabelo, teste de 
visão, dentre outros.

EM AÇÃO 

19.750 

pessoas foram atendidas pelo

programa Em Ação.

IBIAÇU
EM AÇÃO 

A Comercial Ibiaçu promoveu, através do 
Instituto Itaquareia e do Programa Em Ação, 
mais um grande evento que levou uma sé-
rie de serviços gratuitos aos moradores do 
Jardim Santa Rita II, em setembro de 2019. 
Nesta edição, 3.667 atendimentos gratuitos 
foram realizados para 1.012 pessoas.
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Esse programa soma 

78.782 atendimentos nos diversos serviços oferecidos gratuitamente.



www.institutoitaquareia.org.br
/institutoitaquareia
@institutoitaquareia
(11) 4647-7372

Outras informações

Areia para Construção Civil e Aterro de Inertes
Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema e 
Itaquaquecetuba - SP | (11) 4646-7000
www.itaquareia.com.br

Agregados e Asfalto para Construcao Civil
Santa Isabel e Mauá - SP | (11) 4653-9969
www.pedreirasargon.com.br

Loteadora e Administração de Loteamentos
Itaquaquecetuba - SP | (11) 4646-6450
www.ibiacu.com.br

Areia para Construção Civil
Bolfete - SP | (11) 4646-7000
www.itaquareia.com.br

Argamassa
Santa Isabel - SP | (11) 4653-9969
www.ultramassa.com.br

Centro de Serviços Compartilhados
Itaquaquecetuba - SP | (11) 4646-7000
www.admceos.com.br


