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Em 16 de Dezembro de 2013, completamos mais um aniversário, e constatamos 
que, depois de três anos de existência, o Instituto Abaré Socioambiental ganhou corpo 
e vida. Ele nasceu de uma ideia antiga, planejada para contagiar a todos, trazer 
inovações e mudanças.

A iniciativa deu certo. Os funcionários formaram grupos de trabalho, participaram 
como voluntários junto com seus familiares, envolveram órgãos públicos, 
comunidade, e contaram com o auxilio de profissionais de várias áreas, como 
engenharia, saúde, meio ambiente e direito. Aprenderam mais sobre o meio 
ambiente, como mitigar impactos, e como ter atitudes voltadas à sustentabilidade, 
doando seu tempo, tornando-se multiplicadores desses conhecimentos nas 
comunidades em que vivem.

Dos projetos, nos cabe destacar o inédito Natal Divertido, realizado na sede social 
do Abaré Socioambiental, pioneiro na integração da comunidade, valorizando-a como 
elemento importante na ordem social,uma festa natalina com a presença dos 
moradores do nosso entorno. Mas não podemos nos esquecer dos demais projetos, 
de igual sucesso, e que vêm, desde o início de nossos trabalhos, ficando a cada ano 
mais consistentes, tais como: o ReciclÓleo, o Conheça e também o Abaré ensina, com 
cursos de artesanato, entre outros.

Cada vez mais precisamos nos conscientizar que todas as atitudes praticadas pelo 
Instituto tem que ser oriundas de dentro da empresa associada para então se projetar 
para fora. Por isso a importância de preparar internamente ações que posteriormente 
se espalharão pelo entorno de nossas unidades.

O ano de 2014 foi eleito como o ano do colaborador, intensificando as ações do 
Programa Abaré Colaboradores, em que as ações empreendidas têm como foco a 
valorização de todos aqueles que contribuem profissionalmente com as associadas.

Apresentar o Balanço Socioambiental de 2013 é uma ótima oportunidade para dar 
transparência e demonstrar que a razão maior da existência do Instituto e das 
empresas associadas é estar cada vez mais em sintonia com a sociedade, 
colaboradores e meio ambiente, buscando um futuro cada vez mais integrado à 
comunidade, comprometido com o objetivo de compreender e reconhecer de forma 
inequívoca que precisamos obter a mais importante das licenças: a “licença social”.

Boa leitura,
A Diretoria



Abaré Socioambiental
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Em meados de 2010, as empresas Comercial Ibiaçu, Extração Cachoeira, Itacomix, 
Itaquareia, Mineradora Pedrix, Pedrix Pavimentação, Sargon, Sargon Asfaltos e 
Realmix, se uniram para criar um Instituto responsável por consolidar as ações de 
responsabilidade socioambiental que já eram desenvolvidas de maneira independente 
em cada uma delas.

A iniciativa resultou na fundação do Instituto Abaré Socioambiental, instituição sem 
fins lucrativos que visa a divulgar e promover a conscientização socioambiental nos 
municípios em que atuam suas associadas, estimulando práticas de desenvolvimento 
sustentável.

O nome do Instituto, originado a partir de um concurso, foi escolhido devido ao 
seu significado. A palavra “Abaré”, de origem tupi, significa “Amigo”

Em 2013, outras empresas e unidades, como a Areia Nova, a Ultramassa e uma 
nova filial da Cachoeira, também se associaram ao Abaré Socioambiental.

5

Histórico

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.



Agregados e Asfalto para Construção Civil

Caieiras - SP  |  Cotia - SP  |  São Paulo - SP

Tel: (11) 4442-7790 www.pedrix.com.br
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São associadas ao Abaré Socioambiental dez empresas, inseridas no ramo da 
mineração de agregados (areia e pedra britada), administração de loteamentos, 
serviços de concretagem, produção de argamassa e massa asfáltica, situadas na 
região metropolitana de São Paulo (Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Suzano, 
Caieiras, São Paulo, Santa Isabel e Mauá) e em Bofete.

Associadas

Areia para Construção Civil e Aterro de Inertes

Guararema - SP  |  Itaquaquecetuba - SP  |  Mogi das Cruzes - SP  |  Suzano - SP

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

Serviços de Concretagem

Itaquaquecetuba - SP

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

Loteadora e Administradora de Loteamentos

Itaquaquecetuba - SP

Tel: (11) 4646-6450 / 0800-161604 www.ibiacu.com.br
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Agregados e Asfalto para Construção Civil

Mauá - SP  |  Santa Isabel - SP

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

Areia para Construção Civil

Bofete - SP

Tel: (11) 4646-7000

Argamassa

Santa Isabel - SP

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

Areia para Construção Civil

Bofete - SP

Tel: (11) 4646-7000Mineradora Areia Nova Ltda.
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Abaré Sustentável: projetos relacionados à preservação do 
meio ambiente e educação ambiental;

Abaré Ensina: projetos voltados à aquisição de conhecimento;

Conheça: abre 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 Solidário: recebe, seleciona e direciona as solicitações 
institucionais recebidas pelas empresas associadas.

Abaré para Todos: abrange todos os projetos de cunho social;

Abaré Colaboradores: envolve os colaboradores das empresas 
associadas em diversas atividades;

7

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 em Ação: oferece um dia de serviços gratuitos à 
comunidade, envolvendo atividades de cultura, lazer, 
entretenimento e/ou orientações;



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

Nesta terceira edição, será apresentado um resumo das 
iniciativas adotadas e/ou intensificadas em 2013 de acordo com os 
sete programas do Abaré Socioambiental. 

Foram selecionadas, exemplificativamente, algumas ações 
que tiveram resultado expressivo. Os itens citados trouxeram, de 
forma direta ou indireta, um impacto positivo em 2013 à 
sociedade, colaboradores e/ou meio ambiente.

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.

Balanço Socioambiental 2013
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A ideia de que a sociedade pode viver 
apartada do meio ambiente é impraticável. O 
planeta em que vivemos está em constante 
transformação. 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 satisfazer as suas.

Meio Ambiente

Em nossas empresas, cada colaborador é 
único e seu trabalho é essencial para a 
existência e funcionamento da empresa.

O termo “colaborador”, aquele que 
colabora, descreve exatamente a relação 

estabelecida dentro das empresas associadas. 
O Abaré Socioambiental procura viabilizar um 

canal de comunicação, uma abertura para que 
todas as dúvidas, sugestões e opiniões sejam ditas, 

analisadas e esclarecidas.

Colaboradores

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.

9

Sociedade



O óleo de cozinha é utilizado 
diariamente por muitas famílias. O que 
muitos não sabem é que o simples ato de 
despejá-lo no ralo pode aumentar a 
poluição do meio ambiente, pois cada litro 
derramado na rede de esgoto pode 
contaminar milhares de litros de água, 
além dos prejuízos ambientais causados 
ao lançá-lo no solo e oriundos da 
confecção de sabão caseiro.

O projeto ReciclÓleo consiste em 
disseminar conhecimento e contribuir 
para a conscientização ambiental para o 
descarte correto do óleo de cozinha 
saturado, por meio de palestras, 
arrecadação e destinação adequada do 
resíduo. Como incentivo aos 
participantes, troca-se o óleo usado por 
sabão biodegradável.

ReciclÓleo
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25.624 litros

Litros de Óleo Arrecadados

LITROS ARRECADADOS QUILOS DE SABÃO

2013

2012

2011

9.355

9.283

6.986

4.678

4.642

3.493

ReciclÓleo
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100.000 garrafas foram
arrecadadas e 40.000

alunos foram envolvidos.
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P.E.T. (Planeta em Transformação)

O projeto Planeta em Transformação 
(P.E.T.), lançado em 2012, consiste em 
promover a conscientização ambiental e 
enfatizar a importância dos “três Rs” (Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar) por meio da educação 
ambiental.

Os conceitos ambientais são fixados por 
meio de palestras, desenhos animados, 
brincadeiras e, principalmente, através de uma 
gincana para arrecadação de garrafas P.E.T. 

A primeira etapa do ano de 2013 foi 
realizada na Escola Dr. Álvaro de Campos 
Carneiro (Bairro de Jundiapeba - Mogi das 
Cruzes/SP) em conjunto com a empresa 
Itaquareia. A classe que trouxe mais garrafas 
P.E.T. e somou o maior número de pontos 
ganhou um passeio educativo ao zoológico.

A segunda etapa foi realizada no município 
de Santa Isabel – SP pela Sargon em parceria 
com a Secretaria da Educação. Dessa vez a 
competição foi entre escolas, envolvendo toda 
rede de ensino (municipal, estadual e 
particular), a escola vencedora, EMEE Sérgio 
Alves Porto, recebeu um computador e um dia 
de brinquedos como premiação.



1.200
alunos receberam

orientações
sobre a importância

da água.

Dia Mundial da Água
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No Dia Mundial da Água, 22 de março, a 
Sargon e o Abaré Socioambiental participaram do 
evento Berço das Águas do Jaguari, organizado 
pela ONG Koaraci em parceria com a Prefeitura de 
Santa Isabel.

A Sargon, patrocinadora de parte do evento, 
montou junto com o Abaré Socioambiental um 
stand educativo no local para distribuição de 
folhetos e caixas de recolhimentos de pilhas e 
baterias, além da conscientização quanto aos 
prejuízos ocasionados aos corpos hídricos pelo 
descarte incorreto de resíduos.



Campanhas de monitoramento da avifauna em áreas da Unidade 4 da empresa 
Itaquareia mostram como é relevante o trabalho de preservação realizados pelas 
empresas associadas.

Áreas Verdes
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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.

Na Unidade 9 da empresa Itaquareia há 
produção de mudas nativas em um viveiro 
próprio. As mudas produzidas são utilizadas 
para o reflorestamento e recuperação de 
áreas exauridas. Essa atividade é 
complementada com a compra de mudas em 
outros viveiros. A empresa Itaquareia, em 
2013, revegetou mais de 380 mil metros 
quadrados em suas unidades, utilizando 
cerca de 4,6 mil mudas de árvores nativas.

Juntas, as empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental conservam mais de 860 
hectares de floresta nativa, equivalentes a 
860 campos de futebol. 



Japacanim
Donacobius atricapilla

(Linnaeus, 1766)

Área Preservada = 860 campos de futebol

94 espécies de aves
foram encontradas
nas campanhas de

monitoramento.

Áreas Verdes
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Beija-flor-de-garganta-verde
Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)

Tiê-Preto
Tachyphonus coronatus

(Viellot, 1828)

Campanhas de monitoramento da avifauna em áreas da Unidade 4 da empresa 
Itaquareia mostram como é relevante o trabalho de preservação realizados pelas 
empresas associadas.

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.

Na Unidade 9 da empresa Itaquareia há 
produção de mudas nativas em um viveiro 
próprio. As mudas produzidas são utilizadas 
para o reflorestamento e recuperação de 
áreas exauridas. Essa atividade é 
complementada com a compra de mudas em 
outros viveiros. A empresa Itaquareia, em 
2013, revegetou mais de 380 mil metros 
quadrados em suas unidades, utilizando 
cerca de 4,6 mil mudas de árvores nativas.

Juntas, as empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental conservam mais de 860 
hectares de floresta nativa, equivalentes a 
860 campos de futebol. 



Jardim com Pneus

Com o objetivo de promover a 
conscientização socioambiental dos 
moradores do Bairro Jardim Amazonas, a 
Comercial Ibiaçu e o Abaré Socioambiental 
organizaram um projeto em parceria com a 
Escola Estadual Vice Prefeito Juraci 
Marchiori, no dia 25 de maio.

Foram oferecidos diversos serviços e 
atividades gratuitas à comunidade. O Abaré 
Socioambiental  também proporcionou ao 
público um stand educativo e auxiliou na 
construção do jardim de pneus da escola.

ATIVIDADES OFERECIDAS
NÚMERO DE

ATENDIMENTOS

Brinquedos

Corte de cabelo

Distribuição de sementes de hortaliças

Doação de mudas

Orientações sobre Descarte de Óleo de Cozinha

Orientações sobre Desnutrição Infantil

Pintura de Pneus

Saúde Ocular

Teste de pressão arterial

369

54

156

42

22

14

63

102

59
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Com o aumento no consumo de aparelhos eletrônicos houve simultaneamente 
uma demanda crescente pela produção de pilhas e baterias. Fabricadas, em sua 
maioria, com metais pesados, podem trazer prejuízos ambientais enormes se 
descartadas de maneira inadequada.

 Desde outubro de 2012, o Abaré Socioambiental implantou pontos de coleta 
voluntária no interior das empresas associadas. Até o momento foram arrecadados 
197 quilos de pilhas e baterias usadas que serão descartadas corretamente.

ReciclaPilha

Em alusão ao dia mundial do meio 
ambiente, comemorado todos os anos no 
dia 5 de junho, o Abaré Socioambiental atuou 
com diferentes projetos de educação 
ambiental. 

Com o objetivo de conscientizar os 
motoristas sobre o descarte incorreto do 
lixo nas estradas, 100% dos clientes, 
colaboradores e terceiros da Mineradora 
Pedrix, Pedrix Pavimentação, Sargon e 
Sargon Asfaltos receberam sacolinhas de 
lixo para câmbio de automóvel.

Conscientize!
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Na empresa Itaquareia, parte dos materiais orgânicos provenientes da coleta 
seletiva, tais como resíduos dos refeitórios, podas de gramas e árvores, é destinada 
à compostagem.

Coleta Seletiva e Gerenciamento
de Resíduos Sólidos
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Reduzir o consumo, reutilizar a matéria prima e, por fim, reciclá-la. Esses 
princípios são conhecidos como a “prática dos três Rs”. 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.

 Tais atividades fazem parte da cultura das empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental. Em 2013, algumas palestras foram ministradas visando à constante 
melhora dessas práticas.

 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.

Pneus Usados (un.)

2013           113

2012           404

2011             42

Estopas e Filtros Contaminados

2013     11,80 t

2012     19,65 t

2011     11,85 t

Bateria Usada (un.)

2013             78

2012            223

2011              41

Óleo Lubrificante Usado

2013     38.500 l

2012     39.040 l

2011     28.200 l

Resíduos Recicláveis

2013     11,00 t

2012     10,70 t

2011     18,00 t

Sucata de Metal

2013     238,45 t

2012     250,45 t

2011     125,90 t



Coleta Seletiva e Gerenciamento
de Resíduos Sólidos
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O material produzido no processo

de compostagem é utilizado

na adubação e recomposição

florestal das unidades.

Na empresa Itaquareia, parte dos materiais orgânicos provenientes da coleta 
seletiva, tais como resíduos dos refeitórios, podas de gramas e árvores, é destinada 
à compostagem.

Reduzir o consumo, reutilizar a matéria prima e, por fim, reciclá-la. Esses 
princípios são conhecidos como a “prática dos três Rs”. 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.

 Tais atividades fazem parte da cultura das empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental. Em 2013, algumas palestras foram ministradas visando à constante 
melhora dessas práticas.

 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.



A água é um dos recursos de maior 
valor natural na Terra. Considerando sua 
importância para manutenção da vida no 
planeta, é preciso que haja um cuidado 
com esse recurso natural.

À frente da realidade atual, as 
empresas associadas ao Abaré 
Socioambiental realizam programas de 
monitoramento da qualidade da água 
produzindo informações necessárias 
para sua gestão.

Águas
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2013

2012

EFLUENTE TRATADO (UNIDADE 4)

1.800.000

600.000

QUANTIDADE (m³/ano)

E.T.E. da Unidade 4 (Itaquareia)

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. 

A unidade possui duas estações que, trabalhando em conjunto, são capazes de 
tratar 792 mil m³ de efluente por mês que é lançado ao corpo hídrico com padrões 
ambientais adequados.
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Dia da Árvore

Em 21 de setembro, Dia da Árvore, o 
Abaré Socioambiental organizou 
juntamente com a Mineradora Pedrix, 
um dia diferente para aos alunos dos 6º 
anos da Escola Estadual Armando 
Festine. 

Eles passaram toda a manhã no 
Parque Anhanguera realizando 
atividades: jogo ambiental, plantio de 
sementes, trilha e visita ao orquidário. 
Anteriormente, os alunos plantaram 40 
mudas de árvores nativas na empresa.

Consumo Consciente

Com o objetivo de reduzir o consumo 
desnecessário no interior da empresa, a 
Comercial Ibiaçu lançou, em 2011, o projeto 
Consumo Consciente, em parceria com o 
Abaré Socioambiental. Em 2013, integrantes 
do Grupo de Trabalho intensificaram a 
divulgação do projeto, garantindo seu 
sucesso.

O projeto foi levado à Sargon, onde 
foram ministradas palestras estimulando 
práticas do desenvolvimento sustentável e 
redução do uso de copos descartáveis.

21



RecicLata

A Sargon realizou junto com o 
Abaré Socioambiental uma gincana 
que envolveu todos os 
colaboradores e suas famílias. A 
arrecadação de latas de alumínio foi 
uma campanha socioambiental, 
lançada na Semana do Meio 
Ambiente, que, além de 
conscientizar sobre a coleta 
seletiva, também teve como 
objetivo arrecadar recursos 
oriundos da venda das latas para 
uma instituição sem fins lucrativos.

Natal Sustentável

Com o envolvimento dos colaboradores e familiares, a Sargon realizou, em 
conjunto com o Instituto Abaré Socioambiental, um plantio com 120 mudas de árvores 
nativas.

22
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Dia da Literatura Brasileira
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No dia 1º de maio, além de 
comemorarmos o Dia do 
Trabalhador, também se comemora 
o Dia da Literatura Brasileira.

Para comemorar e contribuir 
com a educação cultural dos 
alunos, a Sargon e o Instituto Abaré 
Socioambiental, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação 
de Santa Isabel, trouxeram uma 
autora e contadora de historias aos 
alunos de 1º e 2º ano das Escolas 
Municipais: EMEI Bairro Cafundó, 
EMEI Bairro do Retiro, EMEI João 
Antonio Mineiro e EMEF Francisco 
Beraldo Filho.

Os 125 alunos participaram da 
brilhante apresentação de Nana 
Lacerda e Bruno Monteiro, foram 
presenteadas com o livro A Boca do 
Tamanduá, e também 
apresentaram teatros, recital de 
poesias, entre outras atividades.

Através de um forma lúdica

e divertida 125 alunos de

1° e 2° ano foram

incentivados a prática

da leitura.



Abaré Ensina
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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.

Desde 2011 o curso de pintura em tecido, 
oferecido em Santa Isabel, é totalmente 
subsidiado pela Sargon, beneficiando 
moradores do bairro próximo à empresa.

Foram oferecidos em 2013 dois novos 
cursos de biscuit, sendo um deles em Santa 
Isabel, com patrocínio da Sargon, e o outro 
em Perus, patrocinado pela Mineradora 
Pedrix. Os novos cursos beneficiaram cerca 
de 30 moradores do entorno das empresas 
associadas.

Em Itaquaquecetuba, o Instituto sediou 
um curso de fotografia e filmagem 
patrocinado pela empresa Itaquareia, em que 
mais de 50 jovens tiveram a oportunidade de 
participar.

Em 2013, 100 pessoas

foram capacitadas

após terem participado

dos cursos oferecidos no

Programa Abaré Ensina
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Abaré Ensina

Desenho

Biscuit

Pintura em Tecido

2011 2012 2013

Fotografia

30 alunos

50 alunos

100 alunos

Cursos oferecidos
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Abaré em Ação

Em 2013 também foram realizadas a 4ª e a 
5ª 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 junho a ação foi em Itaquaquecetuba 
(SP). Em outubro Santa Isabel (SP) recebeu o 
projeto. Ambos com patrocínio da Itaquareia, 
Itacomix, Ibiaçu e Sargon.

Cerca de 5.000 pessoas

participaram das ações

totalizando mais de

16.500 atendimentos.

Em sua totalidade, o projeto contou com a colaboração de 400 voluntários e 
atendeu cerca de 5 mil pessoas.

Mais de 480 quilos de alimentos e cerca de 300 peças de agasalho foram 
arrecadadas na entrada do evento. A APAE de Itaquaquecetuba e o Fundo Social de 
Solidariedade de Santa Isabel receberam as doações.
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Abaré em Ação

ATIVIDADES OFERECIDAS ATENDIMENTOS

4° Abaré
em Ação

5° Abaré
em Ação

Atividades artesanais com Crianças

Banco do Povo

Brinquedos infláveis

Carteira Profissional de Trabalho
Cineminha Ambiental

Corte de Cabelo

Design de sobrancelha

Distribuição de sacolas de câmbio
Distribuição de sementes

Esmaltação de unhas

Foto 3x4

Ginástica ao Ar livre

Gincanas
Jogo de Educação Ambiental

Maquiagem

Massagem

Nutrição e Postura

Oficina de Skate
Orientação do Centro de Zoonoses

Orientação Farmacêutica

Orientação Jurídica e CEJUSC

Orientação Sexual

Parquinho
Pintura Facial

Pipoca e Algodão-doce

Posto de Atendimento ao Trabalhador

PROCON
RG

Saúde Bucal

Saúde Ocular

Tenda do Abaré e Patrocinadores

Teste Capilar Glicêmico e Aferição
de Pressão Arterial

Teste rápido de HIV

Troca de óleo de cozinha

329

5

1.223

32
100

84

24

589
754

34

130

-

-
215

24

-

137

-
233

-

26

-

-
210

1.368

30

4
140

66

-

897

166

86

28

233

3

1.946

16
393

40

28

593
1.520

20

175

120

124
100

36

50

55

380
206

46

6

46

250
-

1.840

8

10
148

7

92

1.054

300

-

4

27



Conheça
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O programa abre as portas das empresas associadas ao Abaré Socioambiental a 
públicos distintos, demonstrando a importância das atividades, a preocupação 
ambiental e com a segurança dos colaboradores.

Em 2013, foram realizadas 17 visitas monitoradas, somando 490 visitantes, sendo 
eles universitários, estudantes da rede pública de ensino e/ou profissionais da área.

Crianças e
Adolescentes

Universtiários Profissionais Total

9 Visitas
291 Visitantes

6 Visitas
167 Visitantes

2 Visitas
32 Visitantes

17 Visitas
490 Visitantes

Visitas realizadas em 2013
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Conheça

2013

490
Visitantes

437
Visitantes

2011

2012

482
Visitantes

Relação de visitantes por ano
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McDia Feliz
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O McDia Feliz ocorre em todo mundo 
há 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 
infantojuvenil.

Segundo o Instituto Ronald Mac 
Donald, os recursos obtidos nos últimos 
24 anos contribuíram para o crescimento 
do índice de cura da doença no Brasil.

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 
500 tickets de BigMac que foram 
revertidos, em sua maioria, para 
instituições sem fins lucrativos:

- Lar Luiza Neris (São Paulo - SP)

- Casa de Acolhida Bambina 
(Itaquaquecetuba - SP)

- Casa da Criança de Itaquaquecetuba 
(Itaquaquecetuba - SP)

- APAE de Itaquaquecetuba 
(Itaquaquecetuba - SP)

- Associação de Moradores do Bairro 
Maitê (Suzano - SP)

- Casa da Criança de Arujá (Arujá - SP)



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.

Em parceria com o Instituto Abaré 
Socioambiental, a Mineradora Pedrix cadastrou 
todas as crianças residentes na Vila Inácio, 
comunidade situada próxima à portaria da empresa.

Com o envolvimento de todos os 
colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros, 
as crianças foram apadrinhadas e receberam 
brinquedos, roupas e sapatos com a chegada do 
Papai Noel.

Natal Divertido
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Natal Solidário
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Patrocinado pela Itaquareia, com apoio do Ministério da Cultura, o projeto 
consistiu em um curso de iniciação profissional ao audiovisual ligado a educação, 
cultura e desenvolvimento da cidadania. 

Durante 4 meses de oficinas 50 jovens entre 13 e 18 anos produziram dois 
curtas-metragens, nos quais os próprios alunos atuaram profissionalmente em suas 
produções, desde o roteiro até a edição.

Cerca de 15 mil alunos

assistiram às

apresentações teatrais.

O curta que a gente quer fazer

Machadiando

32
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Inscrito no PROAC-ICMS e iniciado 
em 2012, concluiu a apresentação de 75 
espetáculos sobre alguns contos de 
Machado de Assis em escolas públicas de 
Santa Isabel, Arujá e Mauá, despertando 
nos jovens o gosto pela leitura.



Contribuição na

formação sociocultural de

9.000 cidadãos

Com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o Abaré 
Socioambiental levou cultura aos colaboradores das empresas associadas e 
comunidades do entorno, contribuindo com a formação sociocultural de mais de nove 
mil cidadãos.

150 peças teatrais foram apresentadas com 
os temas: 

- Prevenção às DSTs/AIDS; 
- Dependência química; 
- Qualidade de vida; 
- Saúde e cuidados com o coração; 
- Segurança no lar e no trabalho; 
- Educação no trânsito;
- Estresse;
- Planejamento financeiro e organização;
- Motivação;
- Preservação do meio ambiente e 
sustentabilidade;
- Afetividade e violência e uso de 
antidepressivos.

240 jovens no município de Pedregulho (SP) participam do projeto, apoiado pelo 
Abaré Socioambiental e pela Secretaria do Esportes do Estado de São Paulo, na prática 
das modalidades de futebol de campo e basquetebol durante um ano.
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Arte Espalhada

Eu vivo esporte
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3º Torneio Abaré de Futebol

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 trafego de veículos 
operados por nossos colaboradores, clientes e equipe terceirizada.

Realizado em 5 de maio, em comemoração ao Dia 
do Trabalhador, os colaboradores de todas as 
empresas associadas tiveram a oportunidade de se 
conhecer e confraternizar no 3º Torneio Abaré de 
Futebol.

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

PARTICIPANTES

2013

2012

2011

271

223

109

Saúde e Segurança
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Comunicação Corporativa

Ginástica Laboral

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

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 possam identificar oportunidades e recomendar ações de maneira mais 
dinâmica e ativa.
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Solicitações Institucionais
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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 Institucional de Matéria Prima

- Bica Corrida

- Pedra 1/2
- Pó de Pedra
- Rachão Gabião
- Pedra n° 1
- Cascalho
- Pedrisco de Areia

- Areia

Total: 900m³ de material



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

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

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

Agregados e Asfalto para Construção Civil
Caieiras - SP
Rodovia dos Bandeirantes, km 30
Morro do Tico Tico
Cotia - SP
Estr. dos Estudantes, 320
Moinho Velho

São Paulo - SP
Rua Coronel Euclides Machado, 165
Freguesia do Ó

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

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

Agregados e Asfalto para Construção Civil
Mauá - SP
Avenida Papa João XXIII, 2.257
Bairro Sertãozinho

Santa Isabel - SP
Av. Airton dos Santos H. Galvez s/n° - km 5
Bairro Retiro
Estr. C. Renato Ourique de Carvalho s/nº, km 05
Bairro Retiro

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

www.ultramassa.com.brTel: (11) 4653-9969

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

Tel: (11) 4646-7000

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

Tel: (11) 4646-6450 / 0800-161604 www.ibiacu.com.br

Mineradora Areia Nova Ltda.

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

Tel: (11) 4646-7000

ASSOCIADAS AO ABARÉ SOCIOAMBIENTAL


