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COMUNICADO AO MERCADO

GRUPO PARDINI PUBLICA RELATÓRIO DE POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO ESG 2020
Belo Horizonte, 04 de agosto de 2021 – O Grupo Pardini (Instituto Hermes Pardini S.A. - B3: PARD3) (“Companhia”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a disponibilização de seu Relatório de Posicionamento Estratégico ESG,
onde torna público o posicionamento da companhia e desejo de avançar em relação aos principais temas da sustentabilidade,
do ponto de vista ambiental, social e de governança. Traduzida para o português, a sigla ESG, um dos termos mais falados no
momento, quer dizer Ambiental, Social e Governança. Nos relatórios de ESG, as empresas compartilham suas iniciativas nessas
esferas.
O documento conta, de forma transparente, para seus públicos como o Grupo Pardini está atento aos impactos ambientais,
sociais e de governança e como a companhia tem atuado para implementar boas práticas socioambientais que permitam o
convívio harmônico entre o trabalho realizado e seu entorno, com atenção para as gerações do presente e do futuro.
O Grupo fez e propõe que os leitores façam duas reflexões. A primeira é sobre sustentabilidade na saúde: como a área da saúde
impacta a sociedade do ponto de vista ambiental, social e de governança. A outra, “olhar no futuro”: como o Grupo Pardini
atua para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, até 2030.
Oportunamente, a companhia definiu três desafios centrais. Saúde como estilo de vida: foco na prevenção (Medicina
Diagnóstica) é um deles. Saúde ambiental como fator de sucesso para a saúde física e mental: concentrar esforços na redução
dos impactos ambientais em toda a cadeia produtiva é outra recomendação. Inovação e tecnologia em prol da saúde: ampliar a
acessibilidade das tecnologias e processos desenvolvidos, reduzindo custos é mais uma das diretrizes.
O detalhamento das principais ações e plano de ação divididos nos três eixos Ambientais, Sociais e Governança corporativa,
bem como as boas práticas socioambientais realizadas em 2020 estão descritos no documento. Nele também estão descritos os
desafios previstos para os próximos anos visando contribuir com melhorias ambientais, sociais e de governança.
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