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ompletamos dez anos de atuação, cada vez mais próximos da
comunidade e dos colaboradores
do Grupo Itaquareia, desenvolvendo parcerias e promovendo cidadania, educação,
geração de renda e desenvolvimento local.

nhos que de alguma forma ajudamos a conquistar, e
que recebemos como retribuição da sociedade.

Nestes primeiros 10 anos, foram 318 projetos de
cunho social, 1.016 investimentos sociais, 120 projetos de cunho ambiental e 82 projetos com o público
interno.

Deixaremos nas próximas páginas um pouco da
nossa história e do que se tornou o nosso cotidiano.
Em todos esses anos, sempre que necessário, nos
renovamos para atingir os objetivos especificados
em nossa missão. Para o futuro, nos preparamos
para mudar ainda mais, sempre para melhor.

Mas queremos sempre mais. Instituto Itaquareia,
10 anos: tantos anos e tão pouco tempo para realizarmos tudo o que gostaríamos.

Antero Saraiva Júnior, diretor presidente do Instituto Itaquareia, relata que em 2010, a percepção do
Grupo de que toda empresa tem um compromisso com a sociedade, que vai além da sua atuação
corporativa, fez com que o Instituto Itaquareia
fosse fundado e continuasse desempenhando ações
relevantes à sociedade.

Seguiremos incentivando as iniciativas das instituições situadas no entorno de nossas unidades, além
de atuar como a inteligência do Grupo Itaquareia
em busca da licença social.
Voluntários que se dedicam e empresas mantenedoras que suportam financeiramente o Instituto dão o
tom para que: juntos, possamos construir um futuro
melhor”.

“Durante esses anos, foram tantas ações que, em um
único livro, não haveria espaço para registrar e documentar. Sorrisos, crescimentos, realizações e so-
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undado em dezembro de 2010 como
Abaré Socioambiental, adotamos em
2017 nossa atual denominação: Instituto
Itaquareia – IITA. Foi mais um passo para
aproximar as pessoas que participam das ações do
IITA às empresas do Grupo.
Nossa missão é contribuir com as empresas mantenedoras na conquista da licença social. Ou seja,
auxiliar na conquista da confiança das pessoas no
trabalho que as empresas desenvolvem e no valor
social que criam para aquele território.
Acreditamos que a confiança nasce quando fica
transparente o respeito ao meio ambiente, ao ser
humano, à ética, ao altruísmo, à responsabilidade e
ao comprometimento.
Por sua vez, a confiança é reforçada pela promoção
da conscientização socioambiental e por projetos
que impactem positivamente a qualidade social e
ambiental das comunidades.
Dárcio Anzai, diretor do IITA, relata que “compartilhamos da ideia de que a dimensão econômica
interna não é suficiente para medir o verdadeiro
desempenho de uma empresa. É preciso que a atividade também contribua para o desenvolvimento da
comunidade, gerando melhor qualidade de vida e
bem-estar, incluindo nossos colaboradores que são
residentes no entorno.
Queremos fortalecer o ambiente social ao nosso
redor, para que possamos ser fortes como empresa
e conectados com uma sociedade igualmente forte.
Nossos 10 anos de história demonstram nosso compromisso em fazer disso uma realidade.”
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que seriam desenvolvidas de acordo com as demandas da sociedade. Me recordo de algumas ações
como se fossem hoje: entrega de uniformes escolares, participação em festividades da comunidade,
entrega de livros infantis, plantio e doação de mudas
de árvores nativas, parcerias para cursos profissionalizantes e em especial o Conheça Sargon. Este
último apresentava aos visitantes o funcionamento
e as responsabilidades da empresa, além de exemplificar a importância da mineração de agregados no
desenvolvimento da sociedade. Esse projeto se consolidou, tornando-se o Programa Conheça, existente
até os dias atuais e aplicado em todas as empresas
do Grupo.

o longo de 10 anos, buscamos fornecer
apoio a instituições, inclusive de ensino
formal, para promoção de educação
ambiental em diversos âmbitos; proporcionar serviços essenciais e gratuitos de fácil acesso
à população; oferecer oficinas e cursos visando à
formação pessoal, cultural, esportiva e profissional
dos participantes; apoiar, incentivar e dar credibilidade às iniciativas de instituições locais; além de
disseminar conhecimento sobre a área de atuação
das empresas do grupo: mineração de agregados,
administração de loteamentos e produção de argamassa.
Kelly Aro, voluntária e uma das idealizadoras do
instituto, relata: “Tive a oportunidade de acompanhar as primeiras ações socioambientais do Grupo
Itaquareia no ano de 2007, na Pedreira Sargon.
Neste período as ações faziam parte do Projeto
Integrar, que tinha como premissa o incentivo de
atividades que iam além da filantropia em quatro
principais pilares: Meio Ambiente, Sociedade, Educação e Colaboradores.

É um privilégio fazer parte de um grupo empresarial
que mantém forte o compromisso com o desenvolvimento da comunidade e a proteção do meio
ambiente, cumprindo a legislação ambiental em
sua integralidade, desenvolvendo suas atividades
produtivas de forma consciente e sustentável e se
comprometendo com a responsabilidade social.
Parabéns ao Instituo Itaquareia pelos 10 anos de
existência”.

Na época, havia um comitê participativo, formado
pelos próprios funcionários, que definiam as ações

Kelly Aro, voluntária e uma
das idealizadoras do IITA
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Reinaldo Broá,
ex-presidente do
Conselho Fiscal do
IITA

Marcos Zabini, da Mineral Engenharia, conta que
quando formou o grupo de trabalho, que posteriormente seria responsável pela fundação do IITA, não
imaginava que o projeto seria um transformador
social dessa magnitude.
“Às vezes a gente faz uma pequena ação, uma pequena contribuição, e ajuda no processo de ignição
de movimento que se transforma, que cresce, que
envolve e que acaba sendo transformador na vida
de muitas pessoas. É assim que eu considero o meu
envolvimento com Instituto Itaquareia. Participei
logo no início, ajudei a dar os primeiros passos e
vejo agora com muita satisfação tudo isso em que
ele se tornou”.

Reinaldo Broá, que exerceu o cargo de presidente
do Conselho Fiscal do IITA, lembra que “o Instituto
sempre pautou a condução dos processos e registros, com a maior lisura, seguindo sempre à risca as
determinações legais”.
Reinaldo, que também atuou voluntariamente
como conselheiro, relata que tudo que fez foi de
coração, porque acreditava na inciativa. “Na época,
a fundação do Instituto foi um divisor de águas. As
pessoas que participavam, tanto quanto voluntários
ou beneficiários e a própria empresa, começaram a
ter uma nova percepção, um novo olhar para essas
ações que não existiam anteriormente nessa proporção”.
Segundo ele, foi muito importante a atuação do
diretor presidente do Instituto, Antero Saraiva Junior:
“Mais importante do que a própria ideia, é a iniciativa
da pessoa que a coloca em prática, pois foi aí que
começou um processo de convencimento, um trabalho de formiguinha, para mostrar que a mudança
era importante para comunidade do entorno e para
o Grupo Itaquareia”.

Marcos Zabini, membro do
Grupo de Trabalho da fundação do IITA
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Início do Grupo Itaquareia
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esde sua criação, as atividades do IITA
são mantidas com recursos provenientes
das atividades das empresas do Grupo
Itaquareia.

A Itaquareia capitaneia a produção e venda de
areia e argila do grupo. Destaca-se atualmente entre
os maiores produtores de areia no país, e suas atividades estão concentradas no Estado de São Paulo.
Além dessa atividade, também atua no ramo de
aterro de inertes, atividade da qual é referência.

O Grupo nasceu há mais de cinco décadas, fruto da
união de três famílias: Saraiva, Faria e Anzai. O empenho desses empresários e dos muitos colaboradores fez com que, atualmente, o Grupo Itaquareia
esteja entre os maiores grupos produtores de agregados minerais do Brasil, além de atuar também em
outros ramos produtivos. Esse lugar de destaque no
mercado foi alcançado pelo pioneirismo, atenção ao
desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento
dos colaboradores, sempre com foco no cliente. Não
há negócio que perdure sem que o cliente perceba a
qualidade nos produtos e no atendimento.

A Sargon é responsável pela produção e venda de
pedra britada, concreto asfáltico e argamassa.
Está entre as principais empresas desse mercado na
região metropolitana de São Paulo.

Todo esse esforço também é direcionado ao nosso entorno. Seguimos a ideia de que uma empresa
sólida tem suas raízes sustentadas por uma grande
rede de relacionamento construtivo no território em
que atua.

A Ibiaçu desenvolve empreendimentos imobiliários
desde sua fundação, em 1979. Sua função é primordial à sociedade, contribuindo para o crescimento
responsável e organizado das cidades em que atua,
seja em São Paulo, no Paraná ou em Minas Gerais.

E são muitos os territórios em que atuamos, com
nossos diversos negócios.
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Luiz Carvalho, secretário executivo do IITA, enfatiza que a criação do instituto é pautada na responsabilidade do Grupo Itaquareia. “O IITA foi criado
por um grupo de pessoas que acompanharam no
mercado a criação e o desaparecimento de muitas
outras empresas e grupos empresariais, e que entenderam que a permanência de um negócio passa
pela criação de valor compartilhado. Dificilmente o
Grupo Itaquareia teria chegado até os dias atuais
se não tivesse criado, a começar daqueles primeiros
tempos, valor compartilhado.
Dar lucro é condição de existir. Mas gerar valor
compartilhado é condição de permanecer. É preciso conhecer quem são e o que querem os nossos
clientes. Assim como é preciso conhecer quem são
e o que querem os nossos vizinhos, nosso entorno. É preciso que eles saibam quem somos e como
trabalhamos.
O diálogo e o respeito mútuo são a base para criar
o valor necessário para o desenvolvimento daquele
território. O Instituto é, desde 2010, parte do esforço
das nossas empresas para manter essa base sólida e
viva”.

Luiz Carvalho,
secretário executivo do IITA
20
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Projeto Eco Curtida, em 2019
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uando falamos em sustentabilidade,
logo lembramos do meio ambiente. Isso
está relacionado à essência do termo:
a busca do suficiente para todos e para

sempre. Ao longo desta década, atuamos em três
principais frentes no tema ambiental: educação,
conservação da biodiversidade e participação em
conselhos ambientais.

Projeto Eco Agentes,
em 2018
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articipamos de 120 eventos de educação
ambiental, disseminando conhecimento
para 227 mil crianças, jovens, adultos e
idosos sobre diversos temas: água, resíduos, importância das florestas, meio ambiente urbano,
entre outros.

Nesses anos foram destinados corretamente 110.000
litros de óleo de cozinha, 3.550 quilos de pilhas e
baterias e 600 quilos de resíduos eletrônicos.
Ainda lembra: “Me sinto gratificada ao lembrar de
uma das crianças que participou das primeiras oficinas de educação ambiental. Hoje, já um adolescente, se preparando para o vestibular de biologia e me
agradecendo pelas redes sociais após anos.

“Um dos primeiros projetos de educação ambiental, iniciado em 2011, que foi se renovando e se
fortificando ano a ano, é o de coleta e destinação
adequada de óleo de cozinha saturado, trazido
pelos colaboradores das empresas mantenedoras.
Foi a base para criação de outros dois projetos de
destinação adequada de resíduos, em 2012 (Pilhas
e Baterias) e 2018 (Lixo Eletrônico)”, ressaltou Flávia
Casali Rossi, coordenadora executiva do IITA.

Ou daquela senhora, que participou da oficina de
compostagem e indicou que a netinha participasse
da turminha de formação ambiental para crianças:
Os Eco Agentes”.

Flávia Casali Rossi,
coordenadora executiva do IITA
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Heider Ferreira Pinheiro, responsável
pelo projeto Reciclóleo no ITA 01, em 2020
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Marcos Faria, diretor do IITA, explica que há plantios voluntários, existentes em quase todas as propriedades do Grupo.
“Muitas dessas árvores foram voluntariamente plantadas juntamente com os participantes das ações de
educação ambiental do Instituto Itaquareia”.
Também ressalta que "A participação do IITA em
conselhos ambientais é extremamente importante
para que possamos entender as demandas da população e aplicar conhecimento, auxiliando na formulação de políticas públicas que beneficiarão a todos
os munícipes”.

Marcos Faria,
diretor do IITA
30
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P

articipamos também da promoção
da conservação da biodiversidade,
conciliando ações de conscientização ambiental com as ações realizadas pelo Grupo Itaquareia.
São mais de 675 hectares de florestas destinadas à
conservação. Isso equivale a mais de 950 campos
de futebol, cobertos de matas nativas, totalmente
conservadas pelas empresas do Grupo.
Centenas de espécies arbóreas asseguram atributos
ambientais importantes que servem como corredores ecológicos para cerca de 200 espécies de aves.
Os cuidados com o monitoramento e a manutenção
das áreas conservadas são constantes, sempre buscando minimizar o risco de ocupações irregulares e
queimadas.
O plantio de árvores acontece regularmente, atendendo todos os compromissos e a legislação ambiental, e exerce um papel relevante na composição
das florestas dos municípios em que atuamos.

Área de Preservação Permanente
reflorestada no ITA 02
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Ricardo Moscatelli, diretor de Meio Ambiente
do município de Guararema, relembra o início da
parceria com o IITA: “Iniciou em 2016. Naquele ano,
o Instituto apoiou o PAMGEA (Pacto Municipal de
Guararema para Educação Ambiental), que incentiva aos professores a participarem das atividades
de meio ambiente para multiplicar as informações
ambientais para os alunos. Outro ponto muito
importante que recebemos o apoio do Instituto
Itaquareia foi para ampliar a coleta seletiva no
município, iniciada em 2017. A coleta seletiva atingia
os bairros centrais da cidade, então, o Instituto nos

auxiliou com o fornecimento de alguns PEVs (Pontos de Entrega Voluntária de Recicláveis), e isso nos
permitiu ampliar a coleta seletiva para os demais
bairros, já que os PEVs foram instalados em escolas
municipais que ficam espalhadas pela cidade. Não
podemos deixar de lembrar que o Instituto auxiliou
a construção do projeto da Escola da Natureza, um
projeto da Secretaria de Educação, e por conta disso
foi indicado e recebeu uma honraria do Conselho
do Meio Ambiente de Guararema, chamado Cidadão
Notável do Meio Ambiente”.

Ricardo Moscatelli,
diretor de Meio Ambiente do
município de Guararema
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Projeto Dia da Água – Visita à
Nascente do Rio Tietê em 2017
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Rita Garcia,
diretora da Escola
Municipal Wilma de
Almeida Rodrigues

A

lém da atuação em educação ambiental, apoiando iniciativas que resultam
em um ensino de qualidade, realizamos ações em conjunto com creches,
escolas, centros de ensino técnico e universidades.

também da proposta de alimentação saudável, já
que tiramos de 10 a 12 caixas de hortaliças em cada
plantio. O “cantinho da leitura”, também criado pelo
Instituto, é um grande apoio no desenvolvimento
do aluno leitor. Tudo isso torna o ambiente propício para o aprendizado, e muito mais do que isso, é
formação para vida. As experiências pelas quais as
crianças têm passado, proporcionadas pelo Instituto Itaquareia, educam para a vida”, enfatiza
Rita Garcia, diretora da Escola Municipal Wilma de
Almeida Rodrigues.

“A parceria com o Instituto Itaquareia tem enriquecido muito as atividades da escola, inclusive nas
ações pedagógicas. A horta, criada por eles, através
do projeto Mais Educação é nosso cartão de visita.
Faz parte do conteúdo de educação ambiental e

Projeto Verde Novo Horta na Escola, em 2018
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Em 2020, devido à COVID-19, o modelo foi alterado
para a realização de um Conheça Virtual, que atingiu
centenas de pessoas através das redes sociais.

o educar para a vida, buscamos também aumentar o conhecimento sobre
as atividades produtivas das empresas
do Grupo. As ações estão estruturadas
no programa Conheça, que dá transparência ao nosso trabalho em visitas monitoradas, realizadas para
diversos públicos.

Para Ricardo Faria, diretor do Grupo, é a oportunidade que a população tem de conhecer o minério
e saber a sua utilidade, dentre outras informações
sobre as empresas. “Abrimos nossas portas com o
objetivo de informar aos visitantes como funcionam
as atividades das empresas e a importância do setor
para o crescimento do país. Também demonstramos
os cuidados ambientais que são tomados. Essas
ações são realizadas por meio de diversas atividades
educativas. Acredito que os visitantes saem com
uma outra visão sobre a mineração”, destaca.

Esclarecemos dúvidas gerais, explicamos qual é a
importância da atividade, o local em que são utilizados os minérios extraídos, como é feita a extração
e o motivo pelo qual a mina está localizada ali, no
bairro onde muitos deles moram.
Desde nossa fundação, as empresas mantenedoras
já receberam 130 visitas, somando 3.417 pessoas.

Ricardo Faria,
diretor do Grupo
Itaquareia
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Projeto Conheça
Sargon 2019
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Projeto Natal
Feliz 2018
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Luiz Faria, diretor do IITA, ressalta que a efetividade das ações do Instituto parte do “diálogo frequente, transparente e próximo com a comunidade
residente no entorno das operações das empresas
mantenedoras. Esse bom relacionamento é a base
para investimentos sociais em mais de mil iniciativas
locais e para o desenvolvimento eficiente de nossos
projetos”.

Luiz Faria,
diretor do IITA
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Sebastião Felix,
presidente da Associação de
Moradores do Jardim Maitê,
em Suzano

Euceli de Lima,
presidente da ONG
Amigos e Eu, em
Jundiapeba, Mogi das
Cruzes

Euceli de Lima, presidente da ONG Amigos
e Eu, que oferece oficinas de esporte, cultura e educação não formal no contraturno
escolar, com 80 crianças e jovens, ressalta
que as crianças “estão à mercê das vulnerabilidades, muitas vezes do tráfico e/ou más
companhias. E a parceria com o Instituto
Itaquareia é muito importante para que as
atividades aconteçam”.

Sebastião Felix relata que ao assumir a presidência da Associação dos Moradores do Jardim Maitê,
em Suzano, a primeira parceria que firmou foi com
o IITA. “Naquele momento, em 2011, fizemos a
primeira festa do Dia das Mães para as moradoras, e
a partir dessa festa surgiu uma parceria muito linda
entre o Instituto Itaquareia, a empresa Itaquareia
e a Associação dos Moradores. Eu acredito que através dessa parceria, ganhamos credibilidade perante
a sociedade”.
48
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Serviços / Atividades

N

ão podemos esquecer das 17 ações sociais
realizadas para levar serviços aos bairros
mais distantes, em dias da semana, acessíveis para os moradores. Foram cerca de
78.000 atendimentos sociais gratuitos voltados a
saúde, educação ambiental, orientações de utilidade
pública, cultura e lazer. Nessa grande empreitada, o
IITA contou com a participação de mais de 2.000
voluntários. Veja a seguir alguns resultados que conquistamos nessas ações sociais:

50

Nº Atendimentos

Atendimentos em serviços de saúde

7.521

Atividades de Educação Ambiental

4.128

Orientações sobre saúde

2.620

Emissões de documentos

2.128

Atividades esportivas e recreativas

2.696

Orientações sobre emprego

575

Orientações sociais e sobre benefícios sociais

539

51

Costureira Lindinalva, projeto
Costurando Vidas, em 2020
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s temas cidadania e geração de renda
consolidaram-se como eixos prioritários para nossos projetos realizados
em diversas localidades.

Em 2020, por exemplo, como uma das nossas
muitas ações para o enfrentamento da COVID-19,
realizamos um projeto de geração de renda para as
artesãs locais e ao mesmo tempo para prevenção da
disseminação do vírus. Foram mais de 6.800 máscaras de tecido produzidas com recursos das mantenedoras e distribuídas gratuitamente para pessoas
vivendo em um cenário de vulnerabilidade social.

Mapeamos as comunidades, buscamos conhecer a
vocação de cada território ou características do cenário atual, e trabalhamos em projetos relacionados.

Outras 27 ações para geração de renda,
beneficiando 780 pessoas, foram realizadas ao logo dessa década:

Oficinas Oferecidas

Nº Participantes

Pintura em Tecido

448

Crochê

218

Decoupage

145

Biscuit

96

Manicure e Pedicure

91

Artesanato em Tecido

25

Maquiagem

20
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Costureira Iraci, projeto
Costurando Vidas, em 2020
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idadania também envolve a inclusão
cultural e esportiva. Através de iniciativas
próprias ou parcerias com projetos incentivados, proporcionamos aprendizado
cultural e esportivo a mais de 2.600 crianças, jovens
e adultos, em 58 projetos. Além de ofertar gratuitamente dezenas de peças teatrais, dando acesso à
cultura a mais de 100.000 pessoas.

56

Oficinas Oferecidas

Nº Participantes

Futebol

592

Balé e Jazz

518

Skate

330

Fotografia

296

Dança Sertaneja

244

Natação

240

Música

224

Capoeira

177

Conhecimentos Gerais e Inclusão Digital

116

Patinação Artística

60

Taekwondo

50
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Aulas de Futebol apoiadas
pelo IITA em Jundiapeba,
Mogi das Cruzes, no ano de
2019

Aulas de Capoeira ministradas
pelo IITA em Itaquaquecetuba
no ano de 2019

Aulas de Teclado ministradas
pelo IITA em Itaquaquecetuba
no ano de 2016

58

Aulas de Balé ministradas no
IITA através de Leis de Incentivo
Fiscal em Itaquaquecetuba no
ano de 2016
59

Madalena Laranja e Sofia Laranja, vó e neta, são
moradoras do entorno de uma de nossas unidades
e participantes de atividades do IITA. Enquanto a vó
aprendia artesanato, a neta realizava aulas de balé.
“Nossa família tomou conhecimento das atividades
do Instituto Itaquareia através da minha filha,
Cibele, que participou de um projeto incentivado
pelo Grupo e atualmente é funcionária do instituto.”,
relembra Madalena. “O período em que eu participei
das aulas de artesanato, conheci muitas pessoas,
estreitei laços com outras e desenvolvi um hobby.
Também tive a oportunidade de participar da oficina
de geração de renda ,para aprendizagem de técnicas
de manicure e pedicure. Agradeço ao Instituto por
fornecer e dividir conhecimento a todos que participaram e participam das atividades.” complementa.
Sofia, aluna de balé e jazz relata que através das aulas teve melhor desenvoltura em público. “Iniciei as
aulas quando eu tinha apenas 7 anos, era da turma
do baby class, gostava muito da forma divertida de
aprender. Hoje, com 11 anos, estou na turma mais
avançada e agradeço a oportunidade que o Instituto Itaquareia me deu de aprender a arte da
dança, me fazer melhorar a cada dia e ganhar novas
amigas. Tudo ficará marcado para sempre”.

Nicoly de Oliveira
Cristino, ex-aluna de Balé

Nicoly de Oliveira Cristino, moradora do entorno de uma das nossas unidades, ex-aluna de balé
incentivado pelo Grupo e participante do projeto
de inclusão cultural por mais de 4 anos relata: “Se
não fosse o projeto do Instituto Itaquareia eu
não teria conhecido pessoas e lugares incríveis e
me interessado tão cedo pela cultura. O que afetou
positivamente minha vida, desde o modo de agir ao
modo de ver o mundo, mudou a minha perspectiva

de vida e me incentivou a seguir o meu sonho! Tive
a oportunidade e a ótima sensação de me apresentar em um palco. Com certeza esse era o momento
mais esperado do ano por mim e minhas colegas.
Sou muito grata ao Instituto e as professoras. Agradeço por cada momento de esforço e dedicação comigo e todas as alunas. Vocês marcaram as nossas
vidas”.
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Madalena Laranja e
Sofia Laranja, vó e neta,
frequentadoras de
atividades oferecidas
pelo IITA
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Voluntários no ano de 2015
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Instituto Itaquareia não teria se tornado tão forte sem a dedicação e o desejo
dos voluntários. Incentivar os colaboradores ao exercício do voluntariado é um
legado deixado pelo Grupo Itaquareia na história
de cada um que, por qualquer motivo, esteve presente nas ações do IITA.

Vânia Araújo se dedica ao voluntariado desde seus
14 anos e diz que “ser voluntário é ter uma dedicação livre de qualquer retorno. Às vezes a gente
pensa que ser voluntário é ajudar ao próximo, mas
na realidade a gente que é agraciado. Você ganha
quando vê o sorriso de uma criança, de uma família,
no fim quem ganha é você!”.

empreitada. Que possamos continuar sendo transformadores de atitudes.
Josemir Guedes Machado, nosso querido “Cabelo”,
atua como voluntário desde a fundação do Instituto:
“voluntariado é amor, não tem explicação. Eu amo
ser voluntário e ajudar ao próximo. O Instituto Itaquareia despertou esse interesse em mim, pois foi
através das ações que participei dentro da empresa
que abri meus braços a ajudar em outros projetos,
hoje sou voluntário também em ações fora da empresa e do Instituto”.

Tivemos a sorte de contar com quase 5.000 voluntários no decorrer desses anos, que auxiliaram na
realização dos mais de 500 projetos nossos. Por isso,
agradecemos a todos que tornaram possível essa

Vânia Araújo,
voluntária do IITA

Warllen Martins,
voluntário do IITA

Josemir Guedes
Machado, (Cabelo),
voluntário do IITA
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Assim como Warllen Martins, que disse que é de
sua personalidade ajudar ao próximo. “Voluntariado
é se relacionar com o meio externo e ver o que é
necessário ser criado. Envolve amor, paixão, solidariedade e comprometimento. Entendo que não
é possível mudar o mundo, mas acredito que com
apoio das minhas ações como voluntário, é possível
mudar uma pequena esfera que está ao redor”.
65
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Ligia Cândida, no IITA desde 2014, destaca que
através do Instituto Itaquareia conseguiu enxergar que podemos ser sementes na vida das pessoas.
“Semeamos, regamos e através do trabalho realizado
colhemos os frutos que vem no formato de gratidão,
alegria e reconhecimento. Tudo isso é a representação do que o Instituto me proporcionou nesses
seis anos como colaboradora, proporcionando uma
extensão de coisas boas que podemos irradiar, seja
na vida das pessoas, através dos projetos que participei, ou no âmbito pessoal”.

nternamente, fazendo acontecer o dia a
dia do IITA, faça chuva ou faça sol, está a
equipe executiva.

Flávia Casali Rossi, primeira colaboradora do IITA,
ajudou em cada etapa de formulação, transformação do instituto e continua fazendo parte da equipe. “Me lembro de tantas ocasiões em que fui feliz
realizando e planejando as atividades do Instituto.
Os amigos que criei, as oportunidades que vivenciei,
que não conseguiria expressar em poucas palavras.
O Instituto Itaquareia faz parte da minha vida, o
trago em minha identidade: “A Flávia do Instituto
Itaquareia”, para os antigos: “A Abarezinha”. São
10 anos de dedicação. Considero o Instituto meu
segundo lar, e meu mentor profissional, pois foi para
atender as demandas que apareciam que me capacitei e me tornei o que sou hoje. Parece clichê, mas
é uma honra fazer parte dessa história”.

Cibele Laranja, a influenciadora digital do IITA,
relata que assim que iniciou seu trabalho soube que
se identificaria com o lugar. “É muito bom saber que
eu trabalho em um lugar que ajuda as pessoas a
conquistarem realizações e serem mais felizes. Aqui,
eu já aprendi muito, não só profissionalmente, mas
também como pessoa, aprendi a me sentir viva através da solidariedade, me enxergar no outro, ser mais
humana e entender que somos todos iguais”.

Cibele Laranja, Flávia
Casali Rossi e Ligia
Cândida, colaboradoras
do IITA
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Projeto Dia da Água – Visita
à Nascente do Rio Tietê, em
2017
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Projeto Eco Curtida,
em 2019

O

des através de novas ferramentas de comunicação
social, e assim, apoiando pessoas e instituições.
Vamos continuar a promover transformações nas
comunidades, com desenvolvimento social e econômico, além de incentivar melhores práticas de
sustentabilidade nas empresas que nos mantém.

Continuaremos mapeando as demandas locais,
aprofundando o relacionamento com as comunida-

É com esse propósito em mente que trabalhamos,
mobilizando parceiros e voluntários, para a construção de um futuro melhor, que faça a diferença na
vida das pessoas.

s primeiros 10 anos nos trouxeram uma
vontade ainda maior de trabalhar e
crescer. Iniciamos uma nova fase, com a
estratégia de atuação renovada, com o
mesmo compromisso de sempre, e com a percepção de que a dimensão social deve estar cada vez
mais presente na estratégia das empesas do Grupo
Itaquareia.
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