Barroso (MG)
Cantagalo (RJ)
Magé (RJ)
Mairiporã (SP)
Pedro Leopoldo (MG)
Bolsa de Estudos

3.902
2.646
57
30
1.770
14

Total

8.419
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Projeto Agenda Cultural & Arte Educação Pedro Leopoldo
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O Instituto Holcim presta contas anualmente de seu balanço patrimonial
e das demonstrações do resultado de suas operações, com total
transparência a seus investidores e parceiros. As demonstrações financeiras
do Instituto foram auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes.
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Demonstrações financeiras

Instituto Holcim e a construção de um futuro melhor

Você é parte desta história

Projeto Educando Verde - Cantagalo

Você está recebendo um resumo das ações apoiadas pelo Instituto Holcim

Acesse www.institutoholcim.org para saber mais.

em 2008. São cerca de 20 projetos, distribuídos pelas principais regiões

de atuação da Holcim Brasil. Provas de que, se quisermos, podemos

Holcim Brasil S.A.
Fundación Adelante
Ernst & Young
Schwing Equipamentos Industriais Ltda.
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Outros

R$ 1.965.250
R$
40.817
R$
25.340
R$ 35.000
R$
5.046
R$
7.576

Total

R$ 2.079.029

ajudar a construir um mundo melhor, um mundo sustentável.
Projeto Ciclo Reciclar - Mairiporã

Como você sabe, 2008 foi um ano difícil, em que assistimos ao início de

uma das piores crises econômicas de todos os tempos. Um ano em que
todos tivemos de trabalhar muito para superar nossos desafios.

Este resumo mostra que, mesmo com a crise, o trabalho do Instituto
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2008
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Doações de pessoas jurídicas

Holcim evoluiu. Muitos projetos foram mantidos e até ampliados. Novas

Projeto Agro Vale do Suruí - Magé

ideias foram colocadas em prática, melhorando os resultados do nosso

Cantagalo: Projeto Educando Verde

trabalho. E o mais importante, nosso compromisso com a construção

Barroso: Projeto Rumo Certo

PARCERIAS

Foto: Igor Pessoa

entusiasmo e dedicação de sempre.

Projeto Rumo Certo - Barroso

Foto: Igor Pessoa

do futuro não foi adiado ou abandonado. Ele foi mantido com o mesmo

E isso só foi possível porque pudemos contar com várias pessoas que

apoiaram o Instituto durante todo esse tempo. E porque a Holcim sempre
acreditou na importância desse trabalho. E, claro, porque pudemos

Barroso (MG): Kelly Pereira
32 3359-3369 / kelly.pereira@holcim.com
Cantagalo (RJ): Madalena C. Oliveira
22 2555-0210 / madalena.cabral@holcim.com
Magé (RJ): Nayanne Ribeiro de Pina Dias
21 3632-2858 / nayanne.dias@holcim.com
Mairiporã (SP): Patricia Azuma Tida
11 4604-3111 /patricia.tida@holcim.com
Pedro Leopoldo (MG): Paulo Sérgio R. dos Santos
31 3660-9192 / paulo.santos@holcim.com
ASSOCIAÇÕES

São Paulo (SP): Instituto Holcim / Juliana Andrigueto
11 5180-8762 / institutoholcim-bra@holcim.com

contar com você, parte fundamental dessa história.

É verdade. Mesmo que não perceba, você está por trás de tudo que
fazemos. Você é parte das comunidades onde estamos presentes e

entende como ninguém o valor dessas mudanças. Você é a força que faz

Magé: Projeto Agro Vale do Suruí

Mairiporã: Projeto Ciclo Reciclar

a Holcim crescer e se desenvolver. Você tem a paixão que nos move em

direção ao futuro. E o desempenho superior, que faz toda a diferença
nos dias de hoje. Por tudo isso, esperamos que você se sinta parte desse
trabalho. E que divida com todos da Holcim o orgulho e o entusiasmo
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Para mais informações, acesse
www.institutoholcim.org ou entre em contato com:

pelos seus resultados.

A construção de uma comunidade melhor, de um mundo melhor, de um

futuro melhor é responsabilidade de todos nós. E sua também. Participe.
Conheça aqui todos os nossos projetos. Informe-se e ajude a contar essas

histórias para outras pessoas. Você, sua comunidade e todos os que
acreditam na construção deste futuro só têm a ganhar com isso.

Pedro Leopoldo: Projeto Agenda Cultural & Arte Educação

In Press - Assessoria de Imprensa
Alessandra Fragata
Lia Mara Sacon
11 3323-1597
11 3323-3783

Para conhecer o relatório 2008 completo acesse www.institutoholcim.org

Parceria e compromisso, bases para
a construção do futuro
Dividir de forma responsável e produtiva uma mesma região

2008, um ano de muito trabalho
Com foco prioritário em Geração de Trabalho e Renda, Educação para o Trabalho e Educação Ambiental, atualmente o Instituto Holcim desenvolve, em parceria com organizações públicas e privadas,
cerca de 20 projetos, distribuídos entre as seguintes regiões de atuação da Holcim Brasil: Barroso e Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, Cantagalo e Magé, no Rio de Janeiro, e Mairiporã, em São Paulo.

com a comunidade exige da Holcim compromissos e parcerias
de longo prazo. O sucesso e o crescimento da empresa
dependem disso. Assim como o próprio desenvolvimento das
comunidades onde a empresa está presente.
Além disso, essas parcerias e compromissos garantem uma
maior integração e um bom convívio entre a empresa e as
pessoas que vivem no seu entorno.
Esse princípio básico tem orientado todas as ações sociais que
a empresa vem realizando no decorrer do tempo e encontra,
e base de todas as suas iniciativas.
Acreditando nisso, o Instituto Holcim tem buscado
com as comunidades onde atua. Tem conquistado, a partir
do envolvimento e interesse de todos, poder público, setor
privado, funcionários e da própria comunidade, resultados
concretos e sustentáveis.
Essa integração tem permitido ao Instituto Holcim cumprir
sua missão de forma mais efetiva e eficiente, com adequação
às reais necessidades locais e participação social, que é a sua
verdadeira essência e principal razão de seu sucesso.

Desenvolvimento sustentável
e integração
Criado em 2002, o Instituto Holcim é uma instituição sem
fins lucrativos. Sua função é planejar, coordenar e orientar os

Projeto Papa Luxo

Projeto Holcim Comunidade

Barroso (MG)

Pedro Leopoldo (MG)

Cantagalo (RJ)

Em 2008 o Instituto Holcim deu continuidade, em conjunto
com a Associação Ortópolis Barroso, a vários projetos já
reconhecidos na região. Entre eles, destacam-se o Pecuária de
Leite – Vaca Gorda, desenvolvido com os produtores de leite
do município e do entorno; o Projeto de Fortalecimento do
Setor Eletromecânico, envolvendo empresários do setor no
município; o Projeto Rumo Certo, realizado em parceria com os
comerciantes da cidade, com o objetivo de apoiá-los na gestão
de seus negócios; e o Projeto Educando Verde, parceria com
a Prefeitura de Barroso e as escolas da cidade, que contribui
para a educação ambiental dos alunos.
Além disso, alguns projetos ganharam mais força, como a
parceria entre a Associação Ortópolis Barroso e o Sebrae, que
busca desenvolver o Artesanato local por meio de capacitações
em design de produtos, mudança comportamental e em
gestão. E o Projeto Papa Luxo, que garante trabalho digno aos
catadores de lixo, resultado da integração de esforços entre
a Prefeitura, que viabilizou um espaço para armazenar os
materiais, e a Associação que forneceu os uniformes.

Entre os projetos realizados pelo Instituto Holcim com a
comunidade de Pedro Leopoldo destaca-se o Holcim Comunidade.
Desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedro
Leopoldo e a Fundação Cultural Pedro Leopoldo, em conjunto
com a Escola Alice Lobato Martins, procura, a partir de atividades
educativas complementares, estimular o crescimento individual
e social de alunos e seus familiares. O Instituto Holcim apoia
também o Projeto Educando Verde e o Projeto Educar, duas
iniciativas que fazem parte da vida da cidade e que crescem em
participação a cada ano.
Em 2008 teve início o Projeto Parceiros de Valor, que busca
promover o desenvolvimento gerencial de micro e pequenas
empresas fornecedoras da Holcim em Pedro Leopoldo.
O Instituto também desenvolveu outras duas iniciativas que
prometem mobilizar ainda mais a comunidade. A primeira é
o lançamento do Projeto Agenda Cultural & Arte Educação,
programa de capacitação de professores da rede pública de
ensino alinhado com o Projeto Holcim Comunidade. A segunda é
o Projeto Cozinha Escola Itinerante, em parceria com a Associação
dos Moradores dos bairros Lagoa de Santo Antônio, Marieta
Batista Sales, Teotônio Batista de Freitas e São Geraldo, que
trata da disseminação de cursos de produção e processamento
de alimentos para a comunidade, visando à geração de renda.

Entre as iniciativas do Instituto Holcim em Cantagalo destaca-se o
Projeto Comunidade Cidadã. Ele reúne uma série de ações definidas
a partir de discussões com os próprios moradores de São José, um dos
bairros mais populosos de Cantagalo.
Além do Comunidade Cidadã, destaca-se também o Projeto Educando
Verde, voltado para a educação ambiental de crianças entre 9 e 10 anos.
O trabalho foi reformulado em 2008 para garantir mais eficiência e
poder de multiplicação já a partir de 2009. Também em 2008 foi
idealizado o Projeto Nem Luxo, Nem Lixo, que, com o apoio do BID
(Banco Interamericano de Desenvolvimento), prevê a capacitação de
jovens em oficinas de fabricação de sabão e sabonete a partir de óleo
vegetal usado, fabricação de papel a partir de sacos de cimento da
própria Holcim e técnicas de fotografia.

investimentos sociais da Holcim no Brasil.
Com sua atuação, o Instituto busca apoiar o desenvolvimento
das comunidades onde a Holcim está presente, ampliando
o relacionamento da empresa com as organizações e as
pessoas que vivem no entorno de suas operações.

Magé (RJ)

O trabalho do Instituto Holcim está focado no desenvolvimento local e é dividido em três temas fundamentais:
Geração de Trabalho e Renda, Educação para o Trabalho e
Educação Ambiental.
A partir destes temas e da integração Empresa – Comunidade
nascem os projetos e as ações que serão implementadas
Foto: Igor Pessoa

pela comunidade. Considerados em seus três alicerces
fundamentais – o social, o ambiental e o econômico –, esses
projetos priorizam sempre o desenvolvimento local, de forma
integrada e sustentável.

Projeto Comunidade Cidadã

Projeto Agro Vale do Suruí

Em 2008, o Instituto Holcim concentrou sua atuação no Projeto Agro
Vale do Suruí, que tem o objetivo de estimular a permanência dos
produtores no campo, revertendo a tendência de fuga das famílias
para a capital fluminense. O projeto foi desenvolvido em parceria com
a Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), a Unifaz
(União Rural Pró-desenvolvimento da Fazenda Conceição do Suruí) e a
RedEAmérica Brasil, com foco na geração de renda para as mulheres da
comunidade e para as famílias dos produtores rurais representados pela
Unifaz. Exemplo de articulação bem-sucedida, o projeto é resultado direto
do envolvimento do Instituto Holcim com a comunidade mageense.

Mairiporã (SP)
Localizada em área de proteção de mananciais e parte da Serra da Cantareira,
região reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Mairiporã recebeu
em 2008 o Projeto Ciclo Reciclar. Um trabalho com grande alcance social e
ambiental que nasce alinhado às necessidades de proteção do meio ambiente
da região e que busca, por meio da educação e da capacitação de professores,
a multiplicação de conceitos de preservação e responsabilidade ambiental. O
primeiro resultado dessa iniciativa foi o Caderno Solidário, em que as escolas
participantes, com o apoio de professores e alunos, produziram cadernos a
partir da reciclagem do papel usado, distribuindo-os às escolas municipais da
região. Além disso, o projeto ainda desenvolveu atividades de conscientização
e capacitação em oficinas de reciclagem para professores.
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aprofundar cada vez mais o relacionamento da empresa
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na atuação do Instituto Holcim, seu ponto de maior destaque

Projeto Ciclo Reciclar

