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INNOVA 
PERU
A FUSÃO DO COMPROMISSO 
SOCIAL E DA TECNOLOGIA

A Innova Ambiental é o resultado 
da fusão da Solví com a empresa 
peruana Ecovida Ambiental, sendo 

No Peru, a Innova oferece estrutura 

de varrição de ruas e praças, coleta 

áreas verdes, além da eliminação de 
resíduos através dos aterros Portillo 
Grande El Zapallal, em 

de vida das comunidades  

e respeitando o meio ambiente.  

ambiente e o compromisso com o 

impacto no desenvolvimento 
das comunidades e estreitando o 
relacionamento população/empresa, 
resultando em uma licença social.

Dentre as iniciativas, podemos citar 

e educação ambiental, além da 
transparência dos processos de 

comunidade. Como resultado,  

na comunidade, alcançando o 
 

benefício da sociedade. 
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cada estrutura local a ser atendida, 

para não afetar o meio ambiente.  
Para os serviços de coleta e transporte 
de resíduos, sofisticados sistemas  
de controle com GPS nos veículos 

da frota e da condução do motorista.
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Investimento esperado 
2018-2023

US$ 30 milhões
[R$ 118 milhões]

INNOVA EM 
NÚMEROS

número de funcionários para 2018  

1216 trabalhadores

Coleta anual de  
resíduos em Lima

1997 2018

230 mil  
toneladas

170 mil  
toneladas

Geração de resíduos 1997-2018 
Crescimento de 35,3% na geração

Frota de 
caminhões Lima Miraflores 

124 26

Manutenção áreas verdes – Miraflores  
9 milhões m2/ano

Varredura da Rua Lima   
180 mil (km/ano)

Praças de varredura em Lima   
79 milhões (m2/ano)

Coleta anual  
de resíduos  
em Miraflores 

2018

62 mil  
toneladas

Serviços para  
setores industriais

13% 6%

Fabricação

Industrial

Fornecedores 
de Saúde

Outros

54%

27%
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os novos colaboradores da empresa.

local de alta concentração de risco, nunca 

 

 

 “ ISSO É FRUTO DE UM TRABALHO EM 
EQUIPE, UMA ENTREGA TOTAL E MUITA 
ATENÇÃO NO FUNDO DE UM CARRO 
COMPACTADOR. MAS SE EU CONSEGUI 
TUDO ISSO, AGRADEÇO AO HOMEM  
LÁ DE CIMA E A TODAS AS EQUIPES  
AS QUAIS JÁ TRABALHEI. ” 

 

EXEMPLO E 
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e avô de sete netos ele sempre soube da  
responsabilidade de levar para dentro de  

 
 

na mesmo ofício.
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DAS OPERAÇÕES DA GRI KOLETA 
NO RIO DE JANEIRO.

uma fortíssima atividade turística,  

 
A capital do Estado tem o epíteto  

 

apresentados pelo Plano Municipal  

 

 
 

atuante nesse Estado.

 

prestação de serviços de acondiciona
mento, coleta, transporte e destinação 

ticas sustentáveis, através de seu 

capital, além das unidades na cidade 
de Macaé e no município norte flumi

 
 
 

Estado e contando atualmente com 

 
 

 

ambientais, tais como licenciamentos e 

o desenvolvimento sustentável da 

 
de resíduos coletados por ano.

 

principais pontos turísticos da cidade 
do Rio, o Cristo Redentor. 

Em sua prestação de serviços está 
ainda inserido o escopo de atuação  

 
 

iniciou a relação contratual para o 

Para um futuro socioambiental

ambiental inserido em seu escopo de 

ponsabilidade socioambiental, para  
o desenvolvimento da comunidade  

tica reversa para o reaproveitamento 

conveniência social, como o de ‘Inclusão 

urbanística de proveito comum.

DEIXANDO A  
CIDADE MAIS
MARAVILHOSA

Como termômetro de eficiência,  

vários indicadores do mapa patrimo
nial nos seus processos, aumentando 
sua conformidade, contando com 
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processam e estocam os resíduos 
municipais e não municipais sob  

Os aterros Portillo Grande, no distrito 

para a disposição de resíduos  
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sistema de controle de emissão de 

resíduos domiciliares por dia, sendo 
Portillo Grande e Cumbre também 
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ambiente, sendo estes contaminantes 

nal do Peru não são suficientes para 
atender a toda a demanda de resíduos 
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...e como é a sua relação com  
essas mulheres?

 
presente no dia a dia delas, inclusive 
com apoio e presença em campo, ou 

parar, pois temos responsabilidade 
com os clientes e com os cidadãos,  

 
do ano, independente se é dia de 
Natal ou Réveillon. 

Qual é a divisão de turnos de limpeza 
pública utilizada em Lima?

terísticas específica de cada bairro.  

varrição. Separamos o período do 

limpa. Durante o dia, a varrição é feita 
apenas para a manutenção. Temos 

dências, também atendemos os mer
cados e o setor de construção civil.

Como é composta a equipe de limpeza 
pública da Innova Ambiental?

em locais com alta demanda social e 
 

é encarado com bastante afinco e res

de vida, tanto em termos econômicos 

CONFIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA 
COM MARICARMEN, GERENTE 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA EM LIMA, PERU,  
PELA INNOVA AMBIENTAL

Quais são os treinamentos oferecidos  
aos colaboradores da limpeza pública?

riscos envolvidos, sobretudo no 

Por isso, oferecemos treinamentos e 

com relação aos riscos de acidentes, 
sobretudo por conta dos materiais cor

Também orientamos sobre os cuidados 

além também dos cuidados com os 

O que mais te motiva no trabalho? 
 

A primeira delas é lidar com pessoas. 
Para mim, é fundamental e ao mesmo 

 

numa área tão essencial na vida das 

dade, mas também uma nobre missão 

MARICARMEN
PEREZ 
GAMARRA

dos serviços de 

colaboradores da 
Innova Peru.
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ENTENDA POR QUE O ESTADO 
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PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 
DO BRASIL E UMA REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

O estado baiano é considerado como uma das 

 

museus, belas praias, restaurantes de classe 
internacional e vida noturna animada.  

 

aproveitar o lindo cenário.

Entretanto, o tesouro precioso de Salvador pode 

BAHIA
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Nossa visão: Ser o melhor grupo de empresas de gestão em engenharia de soluções  
para a vida e referência na oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores.  
Mais do que apenas ofertar soluções, nos orgulhamos de ter construído uma rede de  
empresas capaz de mudar o futuro de milhões de pessoas.

Esse é o orgulho e a força do nosso grupo!

Estar a serviço do desenvolvimento, trabalhando com  
integridade para o bem das pessoas e do planeta.
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tomadas por barracas com comidas 
típicas, bebidas e artesanatos. O ponto 

Carnaval baiano

famoso pela sua animação e participa

desta festa tem se tornado cada ano 
mais intenso. 

Os desfiles se dividem em dois roteiros: 

Avenida Sete de Setembro e percorre o 

A ginga da capoeira

dança, a capoeira é uma manifestação 
 

 

 
Per nambuco, em São Paulo e,  
prin ci palmente, no estado baiano.

cionados em círculo, formando  

pares ao centro do círculo e se movi

 

 

os pés. O nome vem do fato de ter sido 
usada como defesa pelos escravos 

Simpatia e musicalidade

A simpatia do povo baiano é um dos 
 

 

contribuição nos costumes, na formação 
cultural e nas tendências artísticas.

 
 

de ascendência africana, mesclada  

ou não com brancos e índios. De 
 

a composição étnica se distribui da 

 
Salvador, afrodescendentes e mesti

fundamente a cultura local, resultado 
da mescla de elementos europeus, 

A influência da cultura africana está 
presente em toda cultura baiana.  
Predominam as cores vibrantes na 
pintura e a batida dos instrumentos 



Os terreiros de candomblé represen

catolicismo também apresenta pre
sença marcante. Na realidade, can
domblé e catolicismo se misturam  

associado um santo.

Sabores e temperos 

Gastronomia baiana é tão peculiar 

ria e sobre as estruturas das práticas 

cana, porém ressalta a importância 

 

da comida votiva, uma alimentação 

 
os pratos mais típicos está o famoso 

 

 

Bahia, um tesouro que  
merece todo cuidado

nacional, por isso, merece ser cuidado 
 

Solví está presente no estado baiano, 
 

o bem, em parceria cidadã com a  
sociedade, aplicando e operando  

compondo o patrimônio cultural  

 

nomia baiana. Entre os doces um dos 

 

ros de candomblé, como amalá, aberém, 

reiros são mais vistos, como a do, afurá, 

 

outros livros sobre a culinária baiana 

 
 

 

Capoeira frente ao 
mar em Salvador. 

 
 

elétrico no carnaval 
em Salvador.

Capa do livro  

professor e escritor 

Quindim, doce feito 

ovo e coco ralado.



 

Esse ciclo se inicia com a Sotero 
 

 
em Salvador, é transferido para um 

 

 
é tratado e aterrado com observância 
de todas as normas ambientais perti

 

um aterro sanitário de inertes, denomi

tratados os resíduos de construção civil 

 

operação do Grupo Solví, dentro  

completo de tratamento de resíduos, 

operação da Sotero 
Ambiental, Salvador.

além claro, da promoção de 

em parceria com as comunidades 

 

 
e privados nas cidades baianas e são 

corporativas e pela transparência na 
relação com seus clientes.

Para isso, a atuação é feita com foco 
 

 
no fortalecimento da comunicação  
e relacionamento com a sociedade.  

cipais: o nível de percepção positiva  

relação aos serviços prestados. 

Simões Filho.



, Salvador.

do meio ambiente em parceria com a 

cultura local, proporcionando impac

 

Diversos municípios 

Metropolitana de Salvador, o Grupo 

para as empresas privadas, como as 
instaladas no porto de Aratu.

tos positivos através da manutenção 

 

No caso dos resíduos urbanos, as ope

 
Candeias e São Sebastião do Passé, 

Em média, são tratadas cerca de  
 

alternativas de tratamento de resí
 

trias instaladas no Centro Industrial 
de Aratu e respectiva área de influên
cia, bem como nos principais distritos 
industriais do interior do Estado, pro

Grande referência 

.  
A empresa é a concessionária respon
sável pela implantação, operação  
e manutenção do Aterro Sanitário 

consolide como uma operação inova
dora, com foco em produtividade e 

sarial e ambiental. Entender plena
mente os anseios dos nossos clientes, 

SOTEROpolitana

O empreendimento mais recente do 

atende o município de Salvador. Todos 

provenientes da construção civil. 

Iniciadas em setembro deste ano,  

de serviços diferenciados, altamente 

entre o meio ambiente e a sociedade.

empresa, incluindo a coleta manual e 

construção civil e materiais recicláveis. 

ainda serviços de educação ambiental 

derada a maior festa popular do 

como uma das maiores do mundo face 

circuitos durante os sete dias de folia.



Ambiental 

Tratamento e 

de Resíduos, 

Metropolitano Centro e Estação de 
Transbordo para o tratamento dos 
resíduos dos municípios de Salvador, 

meio de um contrato de concessão  

primeiro contrato nesta modalidade no 

 
 

e o nível de maturidade na operação, 

porte da Estação de Transbordo até  
o Aterro Metropolitano Centro, onde 
todo o resíduo é tratado dentro das 

meio ambiente. O ciclo do tratamento 

resíduo, a movimentação na célula para 

por todo o tratamento do percolado  

passa pelo mesmo processo de rede de 

trole para uso na Termoelétrica.   

emissão de Gases do Efeito Estufa.

cas da área de tratamento de resíduos, 

empreendimento. Tudo isso em obser

poder concedente e o fiel atendimento 

Destino dos resíduos Inertes

 
 

de resíduos da construção civil e demo
 

recebeu então a implementação de  
um aterro de inertes e de uma usina  

de toneladas de resíduos.

processo de decomposição depen

Pensando nisso, o aterro de inertes 

e implantou uma área reservada  
para a disposição desses resíduos 
derivados da construção civil,  

 

futuro de componentes cerâmicos 

blocos, tubos e inclusive solos prove

beneficiamento.

biliário no país também colaborou 

é proporcional ao crescimento nas 



Termoverde, 

 

em Salvador, é o primeiro empreendi

dimento ao sistema elétrico nacional.

 
 

residências, atendendo a demanda, 

 
 

Em média, anualmente mais de  
 

 
nível de poluição atmosférica. 

VEJA ALGUNS  
MARCOS DA 
TERMOVERDE 
SALVADOR

rial poderia ser reaproveitado na 
cadeia produtiva antes de ser 

 
a fabricação dos mesmos, diminuir  

tão difíceis de se decompor.

 
o descarte clandestino de resíduos 

 
de resíduos da construção civil. A 

através de medidas socioeducativas  

de confiança entre a empresa e os 
moradores, além de promover a res
ponsabilidade social.

ços prestados é importante acompa

de resíduos, buscando sempre 

Tudo isso em observância aos limites 

dente e o fiel atendimento ao cumpri

Superintendente de Aterros.

Energia precursora

O pioneirismo do Grupo Solví também 

aterro. A Termoverde, usina termelé

certificação de crédito  
de carbono em aterro 

 

 

 
 



[ R E S P O N S A B I L I D A D E 
S O C I O A M B I E N T A L ]

ATTRE  

viveiro de mudas nativas, dentre outros.

foram arrecadados para o município 

Para a comunidade local, a empresa 

série de atividades e oficinas nas  

CONHEÇA ALGUNS DOS PRINCIPAIS PROJETOS 
SOCIOAMBIENTAIS DESENVOLVIDOS PELAS 
EMPRESAS BATTRE, ÁGUAS CLARAS E   
HERA AMBIENTAL NO RECÔNCAVO BAIANO

SUSTENTABILIDADE 
E PARCERIA

áreas de educação ambiental, sanea

tentabilidade, permacultura, pintura, 

 
 

 
com a empresa Toca Ambiental.  

 
 

caráter socioambiental. 

tação da sede da Associação de 
 

 

tura administrativa. 

CUIDANDO 
DO MEIO 
AMBIENTE

destinação final de resíduos tem, em 
seu DNA, a preservação e a proteção 
ambiental. Embora o aterro sanitário 

muitos desses empreendimentos 

para os colaboradores semanalmente, 

pufes e mesas, a partir de materiais 
descar tados pelos munícipes, como 

 

 
 

 

pessoas, entre estudantes, munícipes 
e professores da educação infantil.

HORTO DA BATTRE 
REÚNE MAIS DE  
40 ESPÉCIES NATIVAS 
DE MATA ATLÂNTICA

,  
concessionaria responsável pela 
implantação, operação e manutenção 
do Aterro Sanitário Metropolitano  
Centro e Estação de Transbordo  
para o tratamento dos resíduos  

 

A empresa mantém dentro do seu 
 

 
de dois viveiros, sendo um para 
reprodução de plantas nativas e outro 
para mudas ornamentais e frutífera. 

[ R E S P O N S A B I L I D A D E 
S O C I O A M B I E N T A L ]
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GERAR VALOR SUSTENTÁVEL 
PARA OS STAKEHOLDERS É UM 
COMPROMISSO ESTRATÉGICO 
DA ESSENCIS MG

Projeto Legado

onde atualmente funcionam os 

Para isso, a Essencis buscou uma par

 
concurso de âmbito nacional: De Aterro  
à Parque, a Construção de um Legado 
Ambiental. O concurso foi oficial

Gerais, São Paulo, Paraná e Mato 

INICIATIVAS  
SOCIOAMBIENTAIS

GERANDO 
VALOR 
SUSTENTÁVEL

tivo estabelecer um relacionamento 
proativo e direto com representantes 
de área de educação, onde são apresen

 
ser estabelecidas entre a Essencis e  

 

Clientes: acontece trimestralmente  

 

para tratamento e destinação de  

principais mudanças nos critérios  
para movimentação de resíduos no 
Estado de MG e implantação do novo 

 
 

 

 
 

o aumento da demanda aconteceu 

cionamento acima citados.

dade da empresa, o compromisso de 
 

com a Sociedade. Com iniciativas nos 

e Econômico, a Essencis MG tem 

 
empresa e todo o Grupo SolvÍ.

Conheça algumas das  
iniciativas socioambientais  
da Essencis MG

ram aderência ao comportamento 
 

sustentabilidade, sendo eles:

[ I N T E G R I D A D E ]

ENTRE OS DIAS  
22 E 26 DE OUTUBRO 
ACONTECEU NA UVS SOLVÍ 
JAGUARÉ A 4ª SEMANA  
DE INTEGRIDADE

consiste em iniciativas para disseminar 
e fortalecer os princípios definidos  

além de uma postura irrepreensível 

Acionistas, Clientes, Comu nidades, 

 
Serviços e Governos, dentre outras 
partes relacionadas. 

A postura ética e uma boa relação de 

 

 
em todo o Grupo, anualmente,  

 

os colaboradores e suas partes 
interessadas sobre o PIS e o cenário 

 
os valores da empresa.

 

 
 

colaboradores, no atendimento ao 

foram ministradas palestras por  
profissionais convidados, além de 
debates, painéis e vídeos enviados 

 
atividades foram transmitidas para 

via videoconferência. 

 

 
foi o de reforçar os conceitos de ética e 

NA PRÁTICA
INTEGRIDADE
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Sua principal missão é oferecer para 
as empresas do Grupo, serviços e 

alcançarem uma maior eficiência 
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Oliveira de Sousa, Gerente de  

CONHEÇA A NOVA 
SOLUÇÃO DO  
CENTRO DE SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS (CSC)

CENTRO DE 
SERVIÇOS
COMPARTILHA 
TECNOLOGIA

Olá, meu  

nome é PITE.

Sou a nova  

tecnologia do CSC.

Ricardo Nogueirão, Diretor Executivo do CSC .

Conheça as 5 gerações do robô PITE 
que irão ajudar o CSC do grupo Solví
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como: 
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DE VARREDORAS

res de sua família. Por influência de 

centro de São Paulo e, de lá para cá, 

CONHEÇA A TRAJETÓRIA 
DE SHEILA DE ALMEIDA 
FIGUEIREDO, QUE DECIDIU 
TRABALHAR NA VARRIÇÃO DE 
SÃO PAULO APÓS INFLUÊNCIA 
DE SUA MÃE E DE SUA AVÓ. 

tiro o uniforme, volto ao meu anoni

nosso uniforme é também sinônimo  

nossa situação ficou muito compli

namentos importantes de sua mãe e 

elas sempre me incentivaram a ser res

cedo e a tratar bem a população. E isso 

 

TRÊS  
GERAÇÕES

[ I N O V A Ç Ã O ]

cidade de São Paulo, a Avenida  
 

adultos. De uns anos para cá, o local 

dia e para reunir moradores e pedes
tres em um ambiente ao ar livre com 

 
bicicletas e skates.

Para dar conta do aumento da movi
mentação de pessoas na Avenida  

 
de São Paulo, em parceria com a 

 

tadores do local, os novos recipientes 
 

 

 

 

 

PREFEITURA DE SÃO PAULO E INOVA LANÇAM 
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DESCARTE 
DE RESÍDUO COM A INSERÇÃO DE 80 LIXEIRAS 
“DIVERTIDAS” NA REGIÃO DA AVENIDA PAULISTA.

 
 

incentive a população a colaborar, 
 

 
declarou o prefeito.

tante avenida da nossa cidade um 
 

 

 
a consciência ambiental pelo des

 

para construir esse senso de pertenci

DOMINGO
PAULISTANA

[ I N T E R N A C I O N A L ]

INNOVA 
PERU
A FUSÃO DO COMPROMISSO 
SOCIAL E DA TECNOLOGIA

A Innova Ambiental é o resultado 
da fusão da Solví com a empresa 
peruana Ecovida Ambiental, sendo 

No Peru, a Innova oferece estrutura 

de varrição de ruas e praças, coleta 

áreas verdes, além da eliminação de 
resíduos através dos aterros Portillo 
Grande El Zapallal, em 

de vida das comunidades  

e respeitando o meio ambiente.  

ambiente e o compromisso com o 

impacto no desenvolvimento 
das comunidades e estreitando o 
relacionamento população/empresa, 
resultando em uma licença social.

Dentre as iniciativas, podemos citar 

e educação ambiental, além da 
transparência dos processos de 

comunidade. Como resultado,  

na comunidade, alcançando o 
 

benefício da sociedade. 

Tecnologia e Compromisso

Além do compromisso com o valor 

a Innova vem aplicando novas 

seus serviços, além de monitorar  
sua eficiência. Para os serviços de 

 
cada estrutura local a ser atendida, 

para não afetar o meio ambiente.  
Para os serviços de coleta e transporte 
de resíduos, sofisticados sistemas  
de controle com GPS nos veículos 

da frota e da condução do motorista.
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não acontece apenas dentro de casa.  
O aposentado da Sotero Ambiental Antônio  

 
 

os novos colaboradores da empresa.

local de alta concentração de risco, nunca 

 

 

 “ ISSO É FRUTO DE UM TRABALHO EM 
EQUIPE, UMA ENTREGA TOTAL E MUITA 
ATENÇÃO NO FUNDO DE UM CARRO 
COMPACTADOR. MAS SE EU CONSEGUI 
TUDO ISSO, AGRADEÇO AO HOMEM  
LÁ DE CIMA E A TODAS AS EQUIPES  
AS QUAIS JÁ TRABALHEI. ” 

 

EXEMPLO E 
INSPIRAÇÃO

e avô de sete netos ele sempre soube da  
responsabilidade de levar para dentro de  

 
 

na mesmo ofício.

Questionado sobre as dificuldades da profis

 
 

ter acesso a certas vias da cidade de Salvador,  
 

 

 

[ I N T E R N A C I O N A L ]

INNOVA 
PERU
A FUSÃO DO COMPROMISSO 
SOCIAL E DA TECNOLOGIA

A Innova Ambiental é o resultado 
da fusão da Solví com a empresa 
peruana Ecovida Ambiental, sendo 

No Peru, a Innova oferece estrutura 

de varrição de ruas e praças, coleta 

áreas verdes, além da eliminação de 
resíduos através dos aterros Portillo 
Grande El Zapallal, em 

de vida das comunidades  

e respeitando o meio ambiente.  

ambiente e o compromisso com o 

impacto no desenvolvimento 
das comunidades e estreitando o 
relacionamento população/empresa, 
resultando em uma licença social.

Dentre as iniciativas, podemos citar 

e educação ambiental, além da 
transparência dos processos de 

comunidade. Como resultado,  

na comunidade, alcançando o 
 

benefício da sociedade. 

Tecnologia e Compromisso

Além do compromisso com o valor 

a Innova vem aplicando novas 

seus serviços, além de monitorar  
sua eficiência. Para os serviços de 

 
cada estrutura local a ser atendida, 

para não afetar o meio ambiente.  
Para os serviços de coleta e transporte 
de resíduos, sofisticados sistemas  
de controle com GPS nos veículos 

da frota e da condução do motorista.



 
 

não acontece apenas dentro de casa.  
O aposentado da Sotero Ambiental Antônio  

 
 

os novos colaboradores da empresa.

local de alta concentração de risco, nunca 

 

 

 “ ISSO É FRUTO DE UM TRABALHO EM 
EQUIPE, UMA ENTREGA TOTAL E MUITA 
ATENÇÃO NO FUNDO DE UM CARRO 
COMPACTADOR. MAS SE EU CONSEGUI 
TUDO ISSO, AGRADEÇO AO HOMEM  
LÁ DE CIMA E A TODAS AS EQUIPES  
AS QUAIS JÁ TRABALHEI. ” 

 

EXEMPLO E 
INSPIRAÇÃO

e avô de sete netos ele sempre soube da  
responsabilidade de levar para dentro de  

 
 

na mesmo ofício.

Questionado sobre as dificuldades da profis

 
 

ter acesso a certas vias da cidade de Salvador,  
 

 

 

CONHEÇA UM POUCO DO ESCOPO 
DAS OPERAÇÕES DA GRI KOLETA 
NO RIO DE JANEIRO.

uma fortíssima atividade turística,  

 
A capital do Estado tem o epíteto  

 

apresentados pelo Plano Municipal  

 

 
 

atuante nesse Estado.

 

prestação de serviços de acondiciona
mento, coleta, transporte e destinação 

ticas sustentáveis, através de seu 

capital, além das unidades na cidade 
de Macaé e no município norte flumi

 
 
 

Estado e contando atualmente com 

 
 

 

ambientais, tais como licenciamentos e 

o desenvolvimento sustentável da 

 
de resíduos coletados por ano.

 

principais pontos turísticos da cidade 
do Rio, o Cristo Redentor. 

Em sua prestação de serviços está 
ainda inserido o escopo de atuação  

 
 

iniciou a relação contratual para o 

Para um futuro socioambiental

ambiental inserido em seu escopo de 

ponsabilidade socioambiental, para  
o desenvolvimento da comunidade  

tica reversa para o reaproveitamento 

conveniência social, como o de ‘Inclusão 

urbanística de proveito comum.

DEIXANDO A  
CIDADE MAIS
MARAVILHOSA

Como termômetro de eficiência,  

vários indicadores do mapa patrimo
nial nos seus processos, aumentando 
sua conformidade, contando com 

 

Os Aterros

Innova vem crescendo e atualmente 

cipalidade Metropolitana, onde se 
processam e estocam os resíduos 
municipais e não municipais sob  

Os aterros Portillo Grande, no distrito 

para a disposição de resíduos  
 

e classificação, também com um 
sistema de controle de emissão de 

resíduos domiciliares por dia, sendo 
Portillo Grande e Cumbre também 
estruturados para receber cerca de  

ambiente, sendo estes contaminantes 

nal do Peru não são suficientes para 
atender a toda a demanda de resíduos 

 

ção de novos aterros sanitários se 

 

Investimento esperado 
2018-2023

US$ 30 milhões
[R$ 118 milhões]

INNOVA EM 
NÚMEROS

número de funcionários para 2018  

1216 trabalhadores

Coleta anual de  
resíduos em Lima

1997 2018

230 mil  
toneladas

170 mil  
toneladas

Geração de resíduos 1997-2018 
Crescimento de 35,3% na geração

Frota de 
caminhões Lima Miraflores 

124 26

Manutenção áreas verdes – Miraflores  
9 milhões m2/ano

Varredura da Rua Lima   
180 mil (km/ano)

Praças de varredura em Lima   
79 milhões (m2/ano)

Coleta anual  
de resíduos  
em Miraflores 

2018

62 mil  
toneladas

Serviços para  
setores industriais

13% 6%

Fabricação

Industrial

Fornecedores 
de Saúde

Outros

54%

27%
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BAIANO É CONSIDERADO UM 
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DO BRASIL E UMA REFERÊNCIA EM 
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS

O estado baiano é considerado como uma das 

 

museus, belas praias, restaurantes de classe 
internacional e vida noturna animada.  

 

aproveitar o lindo cenário.

Entretanto, o tesouro precioso de Salvador pode 

BAHIA
em diversos pontos da cidade, entre eles, o  

tônicos do País. Pelas ruas de paralelepípedo do 
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...e como é a sua relação com  
essas mulheres?

 
presente no dia a dia delas, inclusive 
com apoio e presença em campo, ou 

parar, pois temos responsabilidade 
com os clientes e com os cidadãos,  

 
do ano, independente se é dia de 
Natal ou Réveillon. 

Qual é a divisão de turnos de limpeza 
pública utilizada em Lima?

terísticas específica de cada bairro.  

varrição. Separamos o período do 

limpa. Durante o dia, a varrição é feita 
apenas para a manutenção. Temos 

dências, também atendemos os mer
cados e o setor de construção civil.

Como é composta a equipe de limpeza 
pública da Innova Ambiental?

em locais com alta demanda social e 
 

é encarado com bastante afinco e res

de vida, tanto em termos econômicos 

CONFIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA 
COM MARICARMEN, GERENTE 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA EM LIMA, PERU,  
PELA INNOVA AMBIENTAL

Quais são os treinamentos oferecidos  
aos colaboradores da limpeza pública?

riscos envolvidos, sobretudo no 

Por isso, oferecemos treinamentos e 

com relação aos riscos de acidentes, 
sobretudo por conta dos materiais cor

Também orientamos sobre os cuidados 

além também dos cuidados com os 

O que mais te motiva no trabalho? 
 

A primeira delas é lidar com pessoas. 
Para mim, é fundamental e ao mesmo 

 

numa área tão essencial na vida das 

dade, mas também uma nobre missão 

MARICARMEN
PEREZ 
GAMARRA

dos serviços de 

colaboradores da 
Innova Peru.

[ E N T R E V I S T A ]
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marcar o encerramento de um ano e o início  

 

 
 

 
 

 
é considerada o principal evento do ano e atrai 

 

 
 

 
 

procissão de barcos, levando oferendas de 

Mais de 50 empresas espalhadas pelo Brasil, Argentina, Bolívia e Peru, atuando  
nas áreas de Saneamento, Valorização Energética e Soluções para Gerenciamento,  
Tratamento e Destinação de Resíduos industriais, privados e públicos.

Nossa visão: Ser o melhor grupo de empresas de gestão em engenharia de soluções  
para a vida e referência na oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores.  
Mais do que apenas ofertar soluções, nos orgulhamos de ter construído uma rede de  
empresas capaz de mudar o futuro de milhões de pessoas.

Esse é o orgulho e a força do nosso grupo!

Estar a serviço do desenvolvimento, trabalhando com  
integridade para o bem das pessoas e do planeta.

Avenida Gonçalo Madeira, 400 - Jaguaré  |  São Paulo, SP | CEP 05348-000   
(11) 3124-3500 |  comunicacao@solvi.com

www.codigodecondutasolvi.com | Caixa Postal nª31.256 - São Paulo - SP | comite.conduta@solvi.com

Argentina: 0800 333 0776 | Bolívia: 0800 100 146 | Brasil: 0800 721 0742 | Peru: 0800 555 89
CANAIS DE  

COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA

16 MIL 
COLABORADORES  
PRONTOS PARA 
OFERECER 
SOLUÇÕES  
PARA A VIDA!

SOMOS  
O GRUPO 
SOLVÍ!

www.solvi.com


