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Relatório anual referente ao ANO 2017

Para nossos acionistas:
Tenho o prazer de confirmar que PATMAR INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA reafirma o seu apoio das Dez
Princípios do Pacto Global das Nações Unidas nas
áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e
Anti-Corrupção.
Na presente comunicação anual sobre o progresso,
descrevemos nossas ações para melhorar
continuamente a integração do Pacto Global e seus
princípios em nossa estratégia de negócios, cultura e
operações diárias. Também nos comprometemos a
compartilhar essas informações com nossos clientes,
fornecedores, acionistas e pessoas interessadas,
usando nossos canais de comunicação principal.

Atenciosamente,
Patrick Moreira da Silva
Diretor Administrativo

PATMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Carteiro Tuim, 319 – Nova Republica I – Visconde do Rio Branco – MG – CEP.: 36.520-000
Telefone: (32) 9117-3510 / 9918-8937 / 8812-4533
E-mail: sac@grupodonadoni.com.br
- MSN: patrickmsvrb@hotmail.com - Skyper: ocabrasil1
Site: http://www.grupodonadoni.com.br

Visconde do Rio Branco/MG, 29 de Setembro de 2011.
Ban Ki-moon
Secretário Geral
Nações Unidas
New York, NY 10017
USA
Sr. Secretário-Geral,

Gostaria de confirmar que a PATMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA apóia
os Dez Princípios do Pacto Global, relacionados a Direitos Humanos, Direitos do
Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à Corrupção em todas as suas
formas.
Com esta comunicação, expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais
princípios dentro de nossa esfera de influência. Comprometemo-nos a fazer do
Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, cultura e operações diárias
de nossa organização, empreender esforços para divulgar publicamente este
compromisso junto aos nossos funcionários, parceiros, clientes, público em geral
e o engajamento em projetos de colaboração que promovam o avanço, em
particular, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas.
Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto
Global é a apresentação de uma Comunicação de Progresso (COP), que
descreva nossos esforços na implantação dos dez princípios. Apoiamos a
prestação de contas e transparência das informações, e, por conseguinte,
comprometer a apresentar um relatório sobre os progressos realizados no prazo
de um ano após a adesão ao Pacto Global, e depois anualmente, de acordo com
a política de COP do Pacto Global.

Atenciosamente,

Patrick Moreira da Silva
Diretor Administrativo

Informações Organizacionais para Envio ao Pacto Global
Tipo de Organização

x
Empresa
Associação de Emp.
Organização RSC
Outra (favor
especificar)___________________

Sindiato
ONG
Cidade / Estado

Nome da Organização PATMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA_
Endereço: Rua Carteiro Tuim , 319 – Nova Republica I
Rio Branco
Estado: Minas Gerais
Brasil

Cidade: Visconde do

Código Postal (CEP): 36.520-000

Telefone: 32 – 8812-4533
Fax: 32- 9117-3510
www.grupodonadoni.com.br

País:

Website:

Número aproximado de empregados: 12 (diretos) 46__(indiretos)
Tipo de atividade: Industria de palitos para churrasco e artefatos de madeira,
maquinas e equipamentos _______________
________________________________________________________________
_____________
Nome, título e contatos do executive de topo
Nome : Patrick Moreira da Silva

Título: Diretor Administrativo

Telefone: 32-8812-4533
Fax: 32-9117-3510
patrick@grupodonadoni.com.br

E-mail:

Nome, título e contatos da pessoa de contato
Nome : Patrick Moreira da Silva

Título: Diretor Administrativo

Telefone: 32-8812-4533
Fax: 32-9117-3510
patrick@grupodonadoni.com.br

E-mail:

Setor (se múltiplos, por favor marque o mais importante):

X

Agricultura
Automotivo
Aviação
Químico
Comércio e distribuição
Construção
Consultoria e Auditoria
Educação
Energia
Finanças e Seguros
Comida e Bebida
Serviços de saúde
Produtos de higiene pessoal e cuidados domésticos
Internet e E-commerce
Tecnologia da Informação
Manufatura
Mídia, Comunicações & Entretenimento

Mineração e Metalurgia
Óleo e Petroquímica
Farmacêutica
Serviços Públicos
Polpa e Papel
Imobiliário
Telecomunicações
Têxtil e Couros
Turismo e
Transporte e Armazenamento
Outro
Se “Outro” por favor especificar::
--------------------------------------------------------------------------
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Direitos Humanos
1 - Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos proclamados
internacionalmente

Compromisso

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Respeitar e apoiar toda a Programa de
forma de direitos
Remanejo e
humanos definidos,
Qualificações
tendo como premissa a
constituição do Brasil,
conforme o artigo 5 da
constituição federal, bem
como definido no código
de ética da nossa
empresa e valorizar a
mão de obra humana por
meio de treinamento e
ações de integração.

Ações

Performance

- treinamento constante
da mão de obra e
valorização dos
funcionários por metas
alcançadas

- continuação e melhoria
e treinamento do 6 S
dando qualidade não só
para empresa e produtos,
mas para vida de nossos
funcionário, com a
organização do tempo e
desenvolvimento do bem
estar e social de todos
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Direitos Humanos
2 - Evitar a cumplicidade nos abusos dos direitos humanos

Compromisso

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Certificar e assegurar
que a PATMAR
INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA,
não participa e não
omite-se na violação dos
direitos humanos.

Programa de
acessória e
consultorias as
famílias carentes
e de baixa renda.

Desenvolvimento de
projetos sociais como
horta orgânica e multirão
de ajuda com
consultorias médicos e
jurídica com nossos
parceiros em nossa
cidade de Visconde do
Rio Branco- MG.

Performance
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Direitos do Trabalho
3 - Defender a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do
direito à negociação coletiva

Compromisso

A Patmar Indústria e
Comercio ltda apóia e
defende a liberdade de
associação e o
reconhecimento efetivo
do direito a negociação
coletiva, respeitando os
acordos coletivos
aprovados entre o
sindicato patronal e de
empregados.

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Performance

1- Acordo coletivo
firmado com o
sindicato dos
marceneiros do
estado de minas.
2- Férias coletiva.
3- Premiação por
produtividade.
4- Plano de Saúde
Unimed para os
funcionários.
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Direitos do Trabalho
4 - Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

Compromisso

Todas as formas de
trabalho forçado,
compulsório ou qualquer
outra manifestação que
reduza a liberdade e o
direito dos cidadãos é
proibida na PATMAR
INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA,
respeitando os
funcionários e
fornecedores, está
definido no código de
ética da organização
como demonstrada ao
atendimento e aos
princípios da boa gestão
e governança.

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Performance

1 - não ocorreram casos
de discriminação no
período de 2010 até
2017 respeitando
nossos funcionários e
parceiros.
2- as formas de
contratação obedecem
aos critérios legais e
definidos também em
seu código de ética.
3- Programa de
capacitação e
recolocação de pessoas
no mercado de trabalho.
4 – Programa de
Estágios assistidos.
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Direitos do Trabalho
5 - Erradicar efetivamente o trabalho infantil

Compromisso

O compromisso para
prevenção frente aos
desafios ambientais onde
define uma abordagem
sistemática para o
controle ambiental
humana por meio de
treinamento e ações de
integração.

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Performance

Energia economizada
devido à melhoria em
conservação e
eficiência.
Ações :
- implantando controle
de consumo e
conscientização do
pessoal
- planilha de controle
ambiental
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Direitos do Trabalho
6 - Eliminar a discriminação no emprego e na ocupação

Compromisso

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Performance
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Proteção Ambiental
7 - As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva para os
desafios ambientais

Compromisso

O compromisso da
PATMAR INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA
focado em iniciativas
para promover uma
maior responsabilidade
ambiental por meio de
controle e campanhas
internas e a divulgação
dos resultados
pretendidos nas questões
ambientais

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Performance

1- Uso consciente da
energia e controle de
gastos energéticos. O
aproveitamento das
energias alternativas como
a luz solar para secagem
de produtos.
2- O plantio de 2.000
mudas de árvores em
reserva legal
3- Uso consciente da água
e capacitação de água de
chuvas para serem
reaproveitados em nosso
espaço físico como lavar
calçadas e veículos da
empresa.
5- Utilização somente
de data centers de
TI vende com uso de
energia solar e
eólica para não
agredir o meio
ambiente, para
nossa estrutura de
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TI poder oferecer
soluções inteligentes
aos nossos clientes.
6- 2.000 árvores
plantadas na serra
da piedade de cima
em reserva florestal
7- Proteção de
nascentes e minas
de água sendo
monitorado pela
nossa equipe em um
projeto de dados de
satélites.

Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Proteção Ambiental
8 - As empresas devem assumir iniciativas para promover uma maior
responsabilidade ambiental

Compromisso

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

O compromisso da
Programa
PATMAR
Empreendimento
INDÚSTRIA E
Sustentáveis
COMERCIO LTDA em
desenvolver e difundir o
uso de novas
tecnologias ambientais
sustentáveis

Ações

Performance

1- Percentual dos
materiais utilizados
provenientes de
reciclagem. Ações:
implantando
controle de consumo
e conscientização do
pessoal

14

2- Doação constante de
material
para
entidades
filantrópicas entre
elas APAE - VRB e
AACD,
para
o
desenvolvimento de
artesanato.

3- Doação para o
Hospital São João
Batista em Visconde
do Rio Branco –
MG.
4- plantamos 2.000 mudas
de arvores ipé, arvores de
frutas no Hospital São João
Batista para ajudar a
recompor o solo e assim
brotar mais água para
nossa cidade e cidades
vizinhas.
5-Limpeza as nascentes do
Hospital junto com a
Prefeitura, Ministério
Publico Federal e IBAMA.
6- Construímos seis
barragens de drenagem de
água para repor no lençol
freático a água, estamos
desenvolvendo sistemas
para captar mais água de
chuvas para o solo do
hospital de nossa cidade,
sendo a sexta no tamanho
de 40 metros de
comprimento x 20 metros
de largura, com 6 metros
de profundidade.
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7-Doações para AAPO Associação de Amparo ao
Portador Oncológico,
doamos cestas básicas,
campanha de alimentos
para o instituto do câncer
de Muriaé-Mg.

Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Proteção Ambiental
9 - As empresas devem encorajar o desenvolvimento e a difusão de
tecnologias ambientalmente sustentáveis

Compromisso

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas.

Ações

Performance
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Desenvolvimentos
de novas
tecnologias para
sustentabilidade
do meio ambiente

1 – Estamos
desenvolvendo dados
de satélites para
monitoramento da
nascente e de cada
arvore plantada, os
dados serão enviados
por GPs e atualizados a
cada semana via
satélite como estado do
solo, idade da arvore
plantada , controle de
pragas e doenças no
meio ambiente onde
será implantado o
sistema.
2 – Criação da
campanha de uso de
óleo de cozinha usado
em prol do Hospital.
Todo óleo usado em
cozinha em nossa
cidade será levado em
garrafas pet para o
hospital, onde ficará
armazenado num local
afastado para
coletagem através da
Garra Subprodutos
empresa que compra o
óleo usado e paga por
ele. O pagamento é
destinado o seu
dinheiro ao Hospital.
O dinheiro é usado
para comprar
mantimentos e artigos
para cozinha do
hospital ajudando a
diminuir despesas.
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Pacto Global das Nações Unidas
Relatório de Comunicação de Progresso (COP Report)
Anti-Corrupção
10 - Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive
extorsão e propina

Compromisso

A PATMAR
INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA
assumiu o compromisso
em combater a corrupção
em todas as suas formas,
inclusive extorsão e
propina

Políticas,
Sistemas,
Processos e
Programas

Ações

Performance

Percentual de
empregados treinados
nas políticas e
procedimentos
anticorrupção na
organização. Ações:
Implantamento do
manual de normas
administrativa com
critérios que
estabelecem um
relacionamento ético.
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Créditos

PATMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Responsável: Patrick Moreira da Silva – Diretor Administrativo

Rua Carteiro Tuim, 319 - Nova República
CEP: 36.520-000 - Visconde do Rio Branco - MG / Brasil
Telefones: 32 – 3551-3974/ 98812-4533
Site: www.grupodonadoni.com.br
E-mail: sac@grupodonadoni.com.br
Skyper: patrickmsvrb@hotmail.com
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