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EXPEDIENTE: A Revista Solví é uma publicação interna, editada pela área de comunicação do Grupo Solví. Presidente: Celso Pedroso 

 

A nossa Revista S

“A mudança é a única coisa permanente na vida.” A célebre frase do professor 
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promete transformar a forma como as empresas 

 
a reestruturação da empresa. Está dividido 

COMO OS PROGRAMAS 
INTERNOS DA SOLVÍ AMPLIAM 
A EFICIÊNCIA OPERACIONAL 
DAS EMPRESAS NO BRASIL

A GESTÃO EM 
DASHBOARD

 

 

 
 

 
A ideia é que os líderes usem esse painel para ter 

reúne 
os principais indicadores nos quatro pilares da 
Solví: financeiro, clientes, operacional e pessoas.

Implementação – 
fase final de implementação e, após concluídos, 

 

de decisão. Planos de ação também deverão ser 

durante o período de tempo estabelecido.

 
e a conclusão acontecerá em duas etapas: 
desenvolvimento 
e operacionais para as unidades que possuem 

[ E X C E L Ê N C I A ]



IDENTIDADE  
CORPORATIVA
O PAPEL DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO E DO PROGRAMA 
DE GESTÃO NOS NEGÓCIOS DO 
GRUPO SOLVÍ

Num mundo em constante transfor
mação, 

as demandas e necessidades de uma 
 

do Grupo Solví passa, inevitavelmente, 

de Gestão do Grupo.

da Solví, os principais desafios envol

 

MES – MODELO DE 
EMPRESARIAMENTO SOLVÍ.

Empresariamento Solví, é o docu

sua missão 
ser uma empresa que desenvolve 

sentido de promover os princípios, 

identificar, por meio do comporta

dores,
empresa, o Grupo Solví.

pela perenidade do Grupo e 
pelos interesses dos acionistas, sem 
perder de vista as demais partes 
interessadas, os públicos com os 
quais a Solví se relaciona em todas 
as suas atividades.

de Administração no cotidiano do Grupo 
 

 

específicas de análise sobre determi
nadas matérias, aprovação dos respec

e, individualmente, dos membros de 

O SISTEMA DE 
GOVERNANÇA 
SOLVI

ASSEMBLEIA 
GERAL DE 

ACIONISTAS

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

DIRETOR 
PRESIDENTE

COMITÊS  
DE APOIO:

DIRETORIAS

UVSS

COMITÊ 
CONDUTA

COMITÊ 
PESSOAS

COMITÊ RISCOS  
E AUDITORIA

COMITÊ 
INVESTIMENTOS

SECRETARIA DE 
GOVERNANÇA

[ D I N A M I S M O ]



IMPORTANTE

[ D I N A M I S M O ]

de resíduos no Rio Grande do Sul demonstra  
o compromisso efetivo com a população.  

 

voltada para o futuro. Com este lançamento, 

comunidades e o meio ambiente”. Com essas 

RIO GRANDE DO SUL AVANÇA NA POLÍTICA NACIONAL  
DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM INAUGURAÇÃO DE NOVO 
EMPREENDIMENTO DA CRVR EM VICTOR GRAEF

PASSO
Governador do Rio 

Ivo Sartori, 

e o Grupo Solví pela  



 
a empresa passa a operar em cinco municípios 
do 

resíduos sólidos urbanos. 

MOTOR DE DESENVOLVIMENTO 

dentre outros. Além da alternativa ambiental
mente adequada para disposição de resíduos 
sólidos urbanos, o empreendimento é um motor 

mulo 

à inovação. Por meio de parcerias com  

do setor produtivo  
fornecedores e aumento da arrecadação 
municipal com os impostos. 

  

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Rio Grande do Sul, Ana Pellini, o prefeito do 
município sede, Cláudio Alflen, e a diretoria  

tantes da comunidade local. 

passo importante para tornar o Rio Grande 
 

 
 

Rio Grande do Sul.
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CARIMBÓ, 
TUCUPI 
E MUITO 
MAIS!

um dos destinos turísticos mais procurados do 

rais

A economia paraense envolve os setores da 

comércio e serviços.

de oportunidades de investimento na área da 
bioindústria, incluindo bioprospecção, cosmé
ticos, indústria alimentícia e fármacos. Com 
abundância de recursos naturais, o estado 

AS MARAVILHAS 
CULTURAIS  
DO PARÁ QUE  
JÁ ENCANTAM  
O MUNDO

[CAPA]

PARÁ

Colaboração:  
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Cultural pulsante 

podem ser sentidos em cada esquina: nas 
barracas de tacacá e de açaí anunciadas com 

das árvores nas ruas da cidade. Reúne mais de 

 

panorâmica da cidade. 

Arquitetura 
A arquitetura setecentista, assinada pelo  

Belém 

 

nal, º município mais 

comércio, serviços e indústrias dos setores 

uma crescente cadeia produtiva em economia 

moda e acessórios.

e, 
sobretudo, do índio.

cristã em devoção a 

paraense.



 
 

Carimbó 

 

 

manifestação folclórica, feito com um tronco 
escavado manualmente. 

reúne instrumentos de percussão, palmas, 
sopro e movimentos sensuais. Nas últimas 

Misticismo e fé 

cultura paraense e praticamente povoam todo 
 

manifes
  

 
Apresentação de 
carimbó, um das 
danças de roda que 

cultura paraense.  
Ao lado, o Centro 
Cultural Sesc 

no bairro de Campina.



no tucupi e maniçoba à mesa.

Expressões folclóricas 
 

nas rodas de conversa, é comum ouvir estórias 

Culinária regional  
 

 

 
os paladares a uma saborosa imersão sensorial 

Considerada uma das mais típicas e variadas 

famosos do Pará atraí visitantes do mundo 

rada, que precisa ser fervida por uma semana 

Garrafas com tucupi, 
sumo amarelo 

mandioca brava, 

pela culinária 

do Pará e a comércio 
de açaí eu ocorre nos 
portos durante  



 

Mercado Ver-o-Peso 
Considerada a maior feira aberta da América 

 

o valor dos impostos que seriam repassados à 

 

 
 

Forte do Castelo  

 
É um dos marcos da fundação da cidade, 

Estação das Docas 
Ponto de encontro animado para turistas e mora

nais, cinema, museu, anfiteatro e um terminal 

Estação das docas. 

 
dos maiores e mais 
importante mercado 
popular do país
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pelo artesanato e pela arte, dentre elas, está a 
 

em cerâmica 
variadas técnicas de ornamentação. 

Depois de prontas, as peças eram queimadas 

tores e artistas ceramistas oriundos dos Andes. 

doméstico, brinquedos, urnas funerárias, apitos, 

CERÂMICA 
MARAJOARA
OS ACHADOS ARQUEOLÓGICOS  
NA ILHA DE MARAJÓ SÃO UMA  
DAS MAIORES RIQUEZAS DA 
CULTURA DO NORTE BRASILEIRO



preservar os ecossistemas, estimular a reali
 

o desenvolvimento de atividades de educação 

de plantas. Ali estão representadas as diferentes 
 

com sua fauna. 
Paraense Emílio Goeldi situados no centro 

Na área de educação o estado do Pará possui 

 

Desenvolvimento sustentável 

do Pará, verificado nos últimos anos, tem 

 loca
lidades brasileiras com alto Índice de Desen

No Pará, de acordo com a Secretaria de Estado 

tante, representando um verdadeiro desafio 

adequadas para o destino dos resíduos a fim 
 

e proteção ambiental.

 

e sem qualquer proteção ambiental, todos os 

mento adequado os resíduos da população das 

empreendimento privado do Grupo Solví que 

casa de espetáculos 
construída na 



 

ladas de resíduos domésticos por dia, benefi

Um dos principais diferenciais do aterro sani
 

 

compactados e cobertos com solo e manta.  

decomposição dos resíduos são captados, 

tratados, evitando impactos ao meio ambiente. 

reversa, com máquinas operando continua

mente o estoque acumulado, além de tratar o 

Controles ambientais para o monitoramento 

uma solução adequada para a disposição  
final de resíduos domiciliares. 

em modernos equipamentos e a atuação de 

ção de serviço de destinação final de resí

de visitas Portas Abertas, a unidade recebe 

Ambiental, visitas de escolas, universidades e 

empreendimento. 

Demonstra seu compromisso com o desenvol
vimento socioambiental da comunidade do 
entorno por meio do Programa de Parceria 
Cidadã com A Sociedade, o PPCS

 

Guamá Tratamento 
de Resíduos é um 
empreendimento 
privado do Grupo 

 
o aterro sanitário, 
prestando serviços 
de tratamento, 
destinação e 

resíduos.



norte brasileiro, é também um pássaro real 
e lindo, podendo ser encontrado em quase 

CHEGOU!   
O UIRAPURU 
MIRIM 

E por falar em inspiração, não foi só o nome 

norteiam,
sociais e culturais oferecidas por ele, oportu

literatura, artes plásticas, artesanato susten
 

SIM! E FOI NAS ASAS DESTE PÁSSARO  
MÁGICO QUE ESTE LINDO PROJETO SOCIAL  
E DE ARTE-EDUCAÇÃO DA A.I.A. DÉIAS  
DO BRASIL, “O UIRAPURU MIRIM”,  
ATERRISSOU NO GRUPO SOLVI, TRAZENDO  
SORTE, DESCOBERTAS E APRENDIZADO  
A CRIANÇAS E JOVENS! 

[ 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 ]



“sorte” por onde ele passa e imprescindível 

ridade, intervindo em seu meio assertivamente 

o coração, a emoção e é ali que tudo começa... 

 

paredes que pareciam instransponíveis...  
 

 

trando seus conterrâneos mirins, os “Uirapu
recos” paraenses, crianças que são artistas 

questionado sobre o que aprendeu com as 

para nosso ambiente...” 

E não é disso tudo que  
o mundo tanto precisa? 

 

com as crianças 
das comunidades  
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BOXE E CAPOEIRA TRANSFORMAM A REALIDADE DE JOVENS 
CARENTES DE MARITUBA (PA) COM O APOIO DA UVS GUAMÁ 

[ 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 ]

brasileira. “quero me destacar no 
esporte e representar o Estado do Pará 

sive

campeonato, Robert foi o primeiro 

 

 
 

com alto índice de criminalidade. 

 “Atendemos crianças, 

PRIMEIRO 
ROUND

 
de vida para as pessoas”, comenta. 

de talentos como o Robert e a 

çam 
em outros estados”, conta, com 

CLASSIFICADA

 

inclusive um campeonato 
paraense, por meio do qual teve a 
oportunidade de participar de duas 
seletivas para o nacional e foi classi

 

Pará no campeonato brasileiro em 

Castro, incentivar a prática esportiva 
entre as crianças, adolescentes e 

para o desenvolvimento social e para 
a criação do espírito de cidadania. 

a mente, o corpo e abre oportunidades 

valores como determinação, sociali

 

 

na unidade”, completa.
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e diversidade, com casos visíveis de sucesso de 
líderes com suas equipes por meio da represen
tatividade e inspiração conferidas a eles. 

 

diversidade de raça em todas as empresas 
do Grupo, composto inicialmente por Ana Rita 

Daiana Custódio. A missão deles é criar e contri

os colaboradores, bem como de promover a 
importância da equidade racial em todas  
as atmosferas da empresa, em especial em  

Recentemente, a Solví foi uma das patrocina

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

ATITUDE 
CERTA

SOLVÍ ANUNCIA  
CRIAÇÃO DE GRUPO 
DE EMBAIXADORES 
PARA PROMOÇÃO DA 
DIVERSIDADE DE RAÇA  
NAS EMPRESAS  

Recursos – 
 

 

 

de confiança ou liderança, ainda são assus
tadores. “Precisamos ter pressa em mudar  

ser uma causa de cada um e de todos  
nós”, disse.

Instituto Identidades 

Génot, na abertura 

teve o Instituto Solví 
como um dos 
patrocinadores.



UM GRANDE 
CORAÇÃO EM 
UMA GRANDE 
CIDADE.

foi transferida para a 

São Paulo, mais especificamente no distrito do 

 
as ruas que contornam o Parque Dom Pedro 

mente. Sua descrição, no entanto, é muito 

do Parque Dom Pedro II: uma movimentação 

ambulantes e diversos moradores de rua. 

TODO DIA 
É DIA DE

GARI
TRABALHANDO HÁ MAIS DE 20 ANOS 
COMO VARREDORA DA REGIÃO CENTRAL 
DE SÃO PAULO, A MINEIRA JANE 
COELHO RIBEIRO, 56 ANOS, COLECIONA 
HISTÓRIAS QUE OUVIU E QUE VIVEU 
DURANTE SUA TRAJETÓRIA DENTRO  
DO GRUPO SOLVÍ. 

[ E Q U I P E ]

Ribeiro, conta a 

durante sua 

do Grupo Solví.



daquelas calçadas. Depois de muitos encontros 

 

deu seu número de seu telefone para um 

decisória para o que viria acontecer no decorrer 

 
a possibilidade de enviar a criança para um 
orfanato para que ela entrasse em processo 

, 

 
a mãe tentar se recuperar da situação do alcoo

 
 

aquele momento para a assistente social de 

 

 
com que ela aceitasse um encontro entre 

Como uma típica mãe, entre uma lembrança  

e como se parecia mais com o pai com o passar 
dos anos. Após esse encontro e o respeito 

veram contato e se encontravam frequente

 

 

COM ORGULHO E BRILHO  
NOS OLHOS ELA FALA QUE 
NUNCA DEIXOU NADA  
FALTAR PARA O BEBÊ  
QUE, HOJE, TEM 21 ANOS  
DE IDADE, AINDA MORA  
COM JANE E COM SEU  
PAI BIOLÓGICO 



carnaval de rua da capital sotero
politana,  

Camarote Salvador, Camarote do 
Reino, entre outros.

 

 
da Revita, empresa do Grupo Solví,  

GARI 
ATLETA
CONHEÇA UM POUCO 
A ROTINA DE LUCIANO 
MÁRCIO DOS SANTOS, QUE 
DIVIDE SUAS ATIVIDADES 
DE VARREDOR DA REVITA 
E ATLETA DE CORRIDA

que usa o circuito como pista de trei
namento de corrida durante pratica
mente o ano inteiro.

 

na cidade de Salvador, no período entre 

disposição para o treino e para o tra

Família
ainda encontra tempo para cuidar da 

anos como varredor da Revita e,  

títulos importantes como atleta.  

Salvador no ano passado e é consi

o 
no atletismo”, conclui.

[ E Q U I P E ]



uma ótima solução ambiental. 
levantamento do Sindicato Nacional das 

resíduos sólidos por ano, dos quais 

plástico. Se o total desse montante de plástico 
fosse reciclado, seria possível retornar cerca  

“NÃO CABE SÓ AO PODER PÚBLICO DESENVOLVER 
AÇÕES, CADA UM DE NÓS TEM QUE FAZER A SUA PARTE.” 
- FRANCISCO PACHECO, COORDENADOR DE POLÍTICA E 
PLANO DE SANEAMENTO NA SEDOP.

SEMINÁRIO

nário Internacional de Resíduos Sólidos na 

especialistas nacionais e internacionais em 
mesas temáticas. 

Solução
 

mente para o setor de resíduos, falou sobre 

[ P A R C E R I A ]

Seminário 
Internacional de 
Resíduos Sólidos, 

Pará para discutir  
a  destinação e 

mundo.



 
o aterro sanitário ainda é a solução mais 
adequada para quem está iniciando um processo 

Custos

 
Isso não tem nada a ver com os custos diretos 

envolve a recuperação dos danos causados e 

Tecnologias

pois é ambientalmente adequada para a dis

Guamá Tratamento de Resíduos, levou para o 

diferenciais do aterro sanitário em relação 

 

rariamente e tratados, evitando impactos ao 
meio ambiente. Desde a implantação, investimos 

Cases 

cias

nomia, ao possibilitar a troca de material 

fala de sua  

setores do 

resíduos, sobretudo, 

sanitários.



O Sr. é internacionalmente  
reconhecido como um dos mais  
conceituados especialista em  
Aterros Sanitários do mundo, como  
o Sr. vê o Brasil neste contexto e  
quais são as principais tendências?

tante com a implantação do PNRS,  
o que na pratica determina o encerra

dos aterros sanitários tradicionais. 

sanitários praticamente em todas as 

USA, por motivo de redução de custos, 
incentiva a criação de aterros maiores 

 

 
com os custos de um aterro. Serão 

Quais são os custos  
de um aterro?

mas os custos de operação e a manu
tenção adequada durante sua vida 
útil e pós encerramento, são muito 

 
o volume disponível. Só que ele tem 
que ser administrado por mais cerca 

requer cuidados técnicos por especia

Como funciona  
um aterro na prática?

a dinâmica de um aterro sanitário. 
Um ponto importante é que o aterro 

resíduo. Seu desafio é dar uma solução 

pessoas. Todos os críticos dos aterros 

contra os aterros perto do seu “quintal”. 

fábrica, com pessoas, equipamentos, 
processos, onde ocorrem acidentes, 
incidentes, erros de estimativa, pro
blemas de manutenção, problemas com 

Em linhas gerais, quais os desafios  
de um aterro no Brasil? 

camente os mesmos em quase todos 
os países. A questão da comunicação 
com os públicos de interesse é muito 
importante. As pessoas não entendem 

 

funcionar um dia sequer, nem para 
 

de forma ininterrupta, cuidando do 
resíduo

resíduo, que se transforma continu
 

que ele contamine o solo e os lençóis 

decomposição do resíduo saírem dos 
limites do aterro. A prioridade número 

 
paralelo com a mesma importância, 

população que vive ao redor dos aterros 

danos ambientais e saúde pública e 
principalmente cuidar dos funcionários 

Os aterros nos diversos países,  
são todos iguais quanto  
a concepção dos projetos? 

Atualmente um aterro sanitário, 

em um “ aterro “ não são únicas, elas 
devem ser adaptadas a cada cidade ou 

climáticas e ao perfil dos resíduos 
sólidos domésticos locais e irem se 
robustecendo em relação ao uso de novas 

que a sociedade se modifica.

 
de barreiras combinadas, que bloqueia 
a dispersão de poluentes da eliminação 

que não oferece tratamento dos resí

população”, esclareceu. 

[ E N T R E V I S T A ]

KAMARIOTAKIS
ESPECIALISTA EM   
ATERROS SANITÁRIOS

HARIS



 

foi tomada recentemente pelas mais modernas 

 

 

 

[ P A R C E R I A ]

GRUPO SOLVÍ MARCA 
PRESENÇA NA FIEMA COM 
TRÊS EMPRESAS E APRESENTA 
SOLUÇÕES PARA O MERCADO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS 

ENCONTRO 
MARCADO

 sufi
ciente para atender a uma cidade de cerca  

Setor produtivo – 

 
ambiental mais completo do mercado e reúne as 

 
de 

 

 

cipação das empresas da Solví no evento foi 
 

e ampliar rede de relacionamento, além de servir 

e estudantes de importantes universidades 
  



A coleta de resíduos nas cidades brasi

os inúmeros declives. Não por outra 

[ I N O V A Ç Ã O ]

VOCAÇÃO PARA 
LIMPEZA PÚBLICA

no desenvolvimento e aprimoramento 

A inovação mais recente dessa parceria 

Compactor, modelo vocacional para 

a tração mesmo em vias de difícil acesso, 
relevos acidentados e muitos aclives. 

 

no mercado de coleta de resíduos. 

encarroçamento. 

CONHEÇA O MAIS NOVO 
LANÇAMENTO DA 
VOLKSWAGEM A FAZER 
PARTE DA FROTA DO 
GRUPO SOLVÍ

 
 

movimento. 

 

 
 

 
suspensão, manutenção, consumo, 

cada, computador de bordo e outros 
itens para revolucionar o mercado de 

mentos do Grupo Solví.

 pela 
sua força, que combina a alta tecnolo

 CENTOPEIA

coleta  
rápida

maior  
capacidade

compactação



A presença de empresas do Grupo Solví em 

potencial e responsabilidade do Grupo em 

 

 

 

 

 

de Aterro Sanitário Normandia, recebe uma 

EQUIPE DE VARREDORES 
 
A equipe de colaboradores varredores é formada 

VEGA NA CIDADE 
DE SANTA CRUZ  
DE LA SIERRA

VEGA BOLÍVIA  
EM NÚMEROS
População atendida:  

Colaboradores diretos:  
 

Toneladas coletadas  
(média):  

Km varridos:  
 

Toneladas aterradas  
no Aterro (média):  [ I N T E R N A C I O N A L ]

partir do território 
desmembrado da 

 



 
e que tem produtividade media mensal de 

varrição do Grupo.

ATMOSFERA SALUDABLE

É um serviço bem aceito pela população e pelas 

mercados que eram considerados um problema 
 

 
Responsabilidade Socioambiental  
 

do Grupo, tem uma atuação efetiva quando se 

sociedade local. Sempre procurando promover 

consequentemente, alavanca a ideia do desen
volvimento sustentável e todos seus benefícios. 
 
SAIBA UM POUCO DO QUE É FEITO PELOS 
COLABORADORES DA VEGA NA BOLÍVIA

Campanha de apoio a Fundação  
“Tapita por los chicos”. 

 

 
de câncer infantil da cidade.

Projeto social Yo Sí Reciclo 

Yo Sí Reciclo, é uma parceria 
com a fundação “Tapita por los chicos” e a 

 
consiste em desenvolver educação ambiental 
com crianças nas escolas públicas e privadas 

 
 

7 mil crianças. 

Equipe de varrição da 
 

educação ambiental 
com crianças.



APOIADO PELAS 

EMPRESAS DO GRUPO 

SOLVÍ PARTICIPAÇÕES

www.institutosolvi.com 

desenvolvimento 
social
incentivo à cultura, 
arte e educação

preservação do 
meio ambiente
educação ambiental

PLANTANDO A SEMENTE  

DO DESENVOLVIMENTO  

E DA INCLUSÃO SOCIAL  

NAS COMUNIDADES  

ONDE ATUA.


