
Benefícios Sociais

• Inclusão social: Contratação de mulheres e portadores de deficiências.

• Responsabilidade Social: Contribuição com recurso financeiro e materiais para diversas instituições locais e

membros da comunidade do entorno.

• Bem estar do trabalhador: Suporte semanal com psicólogos aos funcionários. O auxílio se estende também às

famílias.

• Reflorestamento com 500 mil mudas de eucaliptos.

• Biomassa renovável: Casca de arroz, capim elefante e serragem.

• Gestão de resíduos: Reutilização dos resíduos do processo produtivo.

• Divulgação das práticas socioambientais.

Benefícios Ambientais

• Avanço tecnológico: Semi-automatização do processo produtivo.

• Renovação das instalações: Construção de auditório e banheiros, instalação de ventiladores e grades para

melhorar as condições de bem estar e segurança dos trabalhadores.

• Criação de novos mercados para fornecedores locais de biomassa.

Benefícios Econômicos

MILENIUM

SAÚDE E ESPORTE

Milenium é uma empresa familiar que fabrica diversos produtos no interior do estado de Tocantins. A Cerâmica conta com cerca de 90 funcionários para

produzir um milhão de peças/mês. Para isso ser possível, a cerâmica retirava do bioma Cerrado 30.000 m³/ano de lenha para ser queimada como

combustível em seus fornos. Com o objetivo de reduzir o impacto ao meio ambiente, em 2007, a fábrica implantou um projeto de crédito de carbono. Com o

projeto, a Cerâmica parou de retirar lenha do Cerrado e passou a abastecer os fornos apenas com biomassas renováveis. O projeto, além de proporcionar a

redução de GEEs possibilita o investimento em melhorias nas condições de trabalho e geração de benefícios para a comunidade, a partir da renda extra

proveniente da venda dos créditos de carbono.

Descrição do Projeto
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Contribuição do Projeto Milenium para os ODSs



• A Cerâmica distribui Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) e é rígida quanto ao uso e realiza todos os prgramas de saúde

no trabalho obrigatórios

• A fábrica possui um engenheiro de segurança contratado, que vai na cerâmica em datas determinadas para certificar as

boas práticas da cerâmica.

• A fábrica utiliza biomassa como combustível para produzir suas peças sendo Carbono Neutro

• Fornos de alta eficiência na produção das peças

ODS 13: Ação Contra a Mudança Global do Clima

• A partir da mudança de combustível, de lenha nativa para biomassa, o projeto se tornou carbono neutro

• Proteção contra o desmatamento do Bioma Cerrado

ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

• Melhoria nas condições de trabalho dos funcionários e fortes práticas de saúde e segurança na fábrica

• Cursos de capacidade Técnica para funcionários

ODS 7: Energia Limpa e Acessível

ODS 3: Saúde e Bem-Estar

Principal Co-Benefício:
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Contribuição do Projeto Milenium para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

Tudo começou em 2008 quando o proprietário, Sr. Ezequiel, identificou o interesse de garotas da comunidade

em jogar futebol profissionalmente. Em parceria com um time local, Paraíso Esporte Clube, a empresa investiu e

organizou um time profissional de futebol feminino, fornecendo oportunidade para prática do esporte. A condição

para participação no time é que as atletas devem comprovar bom desempenho em instituições educativas.

Andressa Santos, atacante do time, conta que “o futebol me deu estabilidade para continuar meus estudos. Por

meio do esporte veio o incentivo para eu fazer faculdade e ter mudado tudo em minha vida”. Ao ver o sucesso do

time feminino que hoje participa de diversos campeonatos, entre eles a Copa Brasil, o Sr. Ezequiel fundou o

próprio time de futebol “Cerâmica Milenium Esporte Clube” composto apenas por trabalhadores da Cerâmica.

FUTEBOL INTELIGENTE

MILENIUM

SAÚDE E ESPORTE

ODS 15: Vida Terrestre

• Projeto de reflorestamento com 500.000 árvores de eucalipto na propriedade do dono da cerâmica.
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Localização
Paraíso do Tocantins / PE,

Brasil

Tipo de Projeto
Biomassa Renovável

Ecosistema
Cerrado

Status do Projeto
Verificado (2º Monitoramento)

Validador
TÜV NORD

ESSE PROJETO REDUZIRÁ

233.710 tCO2e

NO PERÍODO DE 10 ANOS

Vídeo

Registro
Markit™ Enviromental

Standards
VCS + SOCIALCARBON®

Contribuição do Projeto Milenium para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU 

MILENIUM

SAÚDE E ESPORTE

http://www.sustainablecarbon.com/projetos/milenium/
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=100000000000292

