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Resíduos 
Valorização de

Fique por dentro de 
todas as novidades 
sobre as Unidades de 
Valorização 
Sustentável da 
Regional Rio De Janeiro

2.000 DIAS SEM ACIDENTES
São mais de 05 anos sem acidentes com 
afastamento na UVS Essencis Magé - RJ 
considerando as atividades de alto risco

Ed. especial | 2021 | Rio de Janeiro



Suavi 

Vamos conscientizar os colaboradores 
quanto a responsabilidade individual e
coletiva com a segurarn;a no trabalho, e
o compromisso de operar de forma
segura com as 07 Regras de Ouro.

As Regras de Ouro foram 
feitas para prevenir acidentes de 

trabalho de alta gravidade. 

Alguém te espera 
emcasa! 

Confira o Jingle" Sua vida vale ouro" 
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O GRUPO SOLVÍ



OPS! - Operar com 
Produtividade e Segurança 

OPERAR SEGURO



REGIONAL RJ

Valorização 
de Resíduos



UVS Essencis Magé



Parámetros como poder calorífico, teor de cloro, e

umidade, sao premissas para um bom desempenho 

de queima do blend nos fornos de clínquer, afinal 

será esse mesmo blend que substituirá 

combustíveis derivados do petróleo, como por 

exemplo o coque. A UVS Magé garante a qualidade 

do blend através de seu Laboratório, que conta com 

profissionais experientes, e equipamentos de alta 

tecnologia. 

Até a formac;ao do blend, o resíduo passa pelas 

etapas de pré-triturac;ao, onde ocorre urna 

diminuic;ao significativa do seu tamanho; 

peneiramento, onde há a classificac;ao da 

granulometria desejada do material que é de 50 

mm; e por último o granulador, onde o resíduo que 

nao passou na peneira, tenha sua reduc;ao 

granulométrica garantida. 

Toda a linha de triturac;ao é composta por sistema 

de combate a incendio através de sensores de gases 

inflamáveis, e aspersores de água que diminuem o 

efeito do poeiramento. 
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Recupera�io Fiscal 

Empresas que possuem matérias-primas e

produtos que nao podem ser comercializados 

devido a defeitos de fabricac;ao, prazo de validade 

vencido, devoluc;6es de mercado e outros motivos 

podem ter a dedutibilidade para abatimento no 

imposto de renda e CSLL em 34% -. A UVS 

Essencis Magé atua junto a Receita Federal do 

Brasil e por meio de processos fiscais obtém a 

Restituic;ao Tributária para acreditac;ao dos 

impostos, trazendo beneficios para as empresas. 

Além disso todos os produtos recebidos para 

descaracterizac;ao sao monitorados por um 

sistema rigoroso de seguranc;a, garantindo a 

protec;ao da marca. 



Logística Reversa 

A logística reversa, além de trazer 

benefícios a empresa que contrata esse 

servic;o, também trás impactos positivos 

ao meio ambiente, possibilitando o 

retorno de matéria-prima para a 

indústria evidenciando a importancia da 

economía circular da reduc;ao de 

externalidades. 

O setor da Logística Reversa em Magé 

teve início no ano de 2016, e 

atualmente 

contamos com urna equipe de 9 

colaboradores. 

Ternos atuac;ao em diversos segmentos, 

tais como: indústrias, cooperativas, 

Reciclagem e varejo. 

Atualmente fazem parte da nossa 

carteira de mais de 120 fornecedores 

em todo estado, mais de 60% deste 

número alcanc;ado nos últimos dois 

anos. 

A seguir alguns números do nosso setor 

nos anos de 2020 e 2021: 

170744,33 t 
De Sucata Eletronica recebida em 

2021 

39269,10t 
De Catalisador recebido no ano de 

2021 
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KOLETA RJ -www.koleta.com.br 

Telefone SAC: (21) 3278-9300 

Whatsapp: (21) 96504-3096 

sacrj@koleta.com.br 

Av. Pastor Martin Luther King Júnior, 8745 

Colégio, Rio de Janeiro -RJ 

&J @koletaambiental
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Gesta.o de Resíduos 
para Grandes 

Geradores 

Resíduos de Servic;:os 
de Saúde (RSS) 

Valoriza9ao de 
Recicláveis 

Valoriza9ao de 
Resíduos de 

Constru9ao Civil 

Resíduos Semi
Sólidos de ETE 
(Lama e lodo) 

Descaracteriza9ao 
de Materiais 

Confidenciais 
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GRI 
Gerenciamento de Resíduos nos clientes privados

UVS Essencis Macaé

UVS Ternium



Superando Desafios com Excelencia 

A Solvi Essencis Ambiental presta servic;os de 

gerenciamento, movimentac;ao especializada e 

destinac;ao final de resíduos e coprodutos na 

Siderúrgica Ternium Brasil, Situada em Santa Cruz na 

cidade de Río de Janeiro, onde possui 8 mil 

empregados e produz 5 milhóes de toneladas de ac;o 

por ano, usina com grau de risco 4. O que regula menta 

o grau de risco 4 é a Norma Regulamentadora 4 (NR-4),

que trata de Servic;os Especializados em Engenharia de

Seguranc;a e em Medicina do Trabalho.

Ternos hoje um efetivo de 88 colaboradores onde 

prestamos servic;o, que em sua maioria é em turno 

24/7 (vinte quatro horas, sete días da semana). 

O Coordenador do Contrato, Diego Almeida recorda 

que em 2019, ao assumir o contrato, o cenário de 

seguranc;a do trabalho era desafiador, "estávamos 

com alto índice de incidentes e acidentes na 

opera<;:ao e, consequentemente, descontentamento 

por parte do cliente. A mudan<;:a de comportamento 

era urgente!" 

Comec;amos a fazer os ajustes necessários, tanto na 

troca de empresas prestadoras que nao estavam 

atendendo com qualidade, bem como da equipe que 

nao estava acompanhando as mudanc;as que 

vínhamos propondo. Buscamos tratar os problemas na 

causa e nao no efeito. 

Foi necessária urna quebra de paradigma. Eliminar a 

pronta resposta: música "Gabriela"... Sempre foi 

assim ... eu nasci assim ... " 

Tínhamos que ter a troca de cultura que daí 

teríamos a Seguranc;a por convicc;ao. Houve um 

trabalho para mudanc;a de comportamento, onde 

deixamos de apontar os culpados e comec;amos 

a focar nas soluc;óes, em manter o ambiente de 

trabalho motivado e engajado sempre com foco 

nas pessoas. 

Nao sermos mais "o fiscal" de seguran<;:a e 

come<;:amos a praticar a preven<;:ao em todos os 

níveis. Deixamos a cultura da conformidade e 

implementamos a cultura da autonomía e 

comprometimento. Com essa mudanc;a de 

abordagem e de atitude de toda a equipe 

conseguimos alcanc;ar as metas estabelecidas 

pela Solví e atendemos a expectativa do cliente. 

"Hoje ternos um comprometimento de todos, 

independentemente de nível hierárquico em 

relac;ao a seguranc;a. Os colaboradores 

identificam os possíveis riscos para tratarmos 

em DOS (diálogo de seguranc;a) com o 

envolvimento de todos" destaca Diego. 

Ouc;a o podcast com 

Diego Almeida no canal 

Circulando ldeias do 

Spotfy e Soundcloud 
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Celso Pedroso – CEO Grupo Solví
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Bruno Leal, Gestor da UVS 

Ternium 

01. A Ternium é uma siderúrgica de

grande porte, poderia nos falar um

pouco sobre quem é a Ternium?

Qua is sáo as atividades

desenvolvidas pela empresa?

Resp: "A Ternium é a maior siderúrgica 
da América Latina, produzindo ac;os 
espec1a1s com foco no cliente, 
seguranc;a e respeito ao meio ambiente. 
A planta tem a capacidade de produzir 5
milh6es de toneladas de placas de ac;o 
por ano, com alto nível de sofisticac;ao, 
atendendo as indústrias automotivas, de 
óleo e gás, de maquinário, linha branca, 
naval e de energía nos EUA, México, 
Brasil e Europa. É a maior fabricante de 
ac;o de toda a companhia e gera mais 
de 8 mil empregos, entre diretos e 
terceirizados." 

ENTREVISTA COM 

BRUNO LEAL 

02. Há quanto tempo voce está na equipe da Ternium?

Resp: 4 anos. 

03. Qual a importancia da Seguran�a para a Ternium? Como

funciona o Programa de Seguran�a da Ternium?

Resp: "Para a Ternium a seguranc;a é um valor. Procuramos zero 
acidente todos os días e o processo de construc;ao da cultura de 
seguranc;a também passa pelas contratadas que trabalham conosco. 
Temas diversos programas voltados a seguranc;a como, por 
exemplo, a Hora Segura, onde semanalmente toda a lideranc;a da 
Ternium e das Contratadas realizam caminhadas de seguranc;a com 
o objetivo de identificar riscos e orientar colaboradores quanto a

rea/izac;ao de atividades com seguranc;a"

04. Como funciona a Premia�áo do Fornecedor Seguro? Essa

avalia�áo dos fornecedores já trouxe beneficios para a

Ternium?

Resp: "O objetivo do programa Fornecedor Seguro é estimular o 

comportamento seguro em todos os fornecedores da siderúrgica. 
As empresas que prestam servic;os para a área industrial da Ternium 
sao avaliadas em requisitos de seguranc;a do traba/ha e saúde 
ocupacional. O programa já trouxe benefícios para a Ternium por 
apresentar as Contratadas que apresentam uma cultura de 
seguranc;a por convicc;ao, nao por obrigac;ao. E o reconhecimento 
dessas empresas estimulou outras contratadas a buscarem fazer 
parte desse grupo." 

05. Como voce avalia o desempenho das opera�óes da

Essencis hoje na Ternium?

Resp: "A Essencis apresentava um desempenho operacional e 
principalmente de seguranc;a muito ruim, acarretando em acidentes 
no início do ano de 2020 que sao lembrados até hoje na Ternium. 
Buscamos estar mais próximos ao time operacional, atua/izando 
procedimentos operacionais, investindo em equipamentos mais 
novas e seguros e principalmente desenvolvendo na equipe a 

capacidade de reconhecer o risco antes de cada tarefa e sempre 
pensar em seguranc;a primeiro. Com essas ac;oes, conseguimos 
retirar a Essencis do último lugar do Programa Fornecedor Seguro 
para o grupo das empresas vencedoras que conquistaram a 

c!assificac;ao de "boa" ou "excelente''. o que equivale a mais de 85% 
de conformidade com os critérios de avaliac;ao. Essa grande 
mudanc;a em tao pouco tempo foi um case de sucesso para o 

Programa Fornecedor Seguro. " 
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Anos 
sem 

acidentes 

Nosso mais sincero agradecimento 

ao comprometimento de todos 

os colaboradores da UVS Macaé. 



PALESTRA
Escalando Gigantes
com Fernanda Degow



C!J @circulandoideias G ,111111111111. Circulando ldeias
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Um grande marco no evento foi a 

participac;ao de Fernanda Degow, 

alpinista carioca e residente de 

Dubai. Autora do livro "Escalando 

Gigantes" e prestes a lanc;ar sua 

segunda obra, ela falou sobre os 

desafios de escalar as montanhas 

mais altas do mundo e sobre todo 

o planejamento que isso envolve.

Durante a palestra Fernanda fez 

urna relac;ao entre os 

aprendizados da escalada e o 

ambiente coorporativo. Foco, 

superac:;ao, gerenciamento de 

riscos, auto conhecimento e 

resiliencia foram os temas 

ilustrados com situac;óes 

vivenciadas pela alpinista. 

E nao foi só no evento que 

Fernanda Degow fez a 

diferenc:;a, ela também 

participou de um dos episódios 

do podcast "Circulando ldeias", 

da Solví. 

Lanc:;ado há cerca de 2 meses, o 

podcast comandado por 

Rogério Borrego traz urna 

entrevista fazendo o paralelo 

da seguranc:;a ocupacional com 

os cuidados extremos e a 

capacitac:;ao que a escalada 

demanda. 

Ouc:;a o episódio no canal 

Circulando ldeias do Spotify: 

___ LJ 



Confira no canal de podcast Circulando 

ldeias do Spotify e Soundcloud a 

entrevista de Ronesson Augusto 

Gonc;alves, Supervisor Saúde e Seguranc;a 

do Trabalho da UVS Magé, que falou sobre 

Seguranc;a e o que a UVS Magé fez e 

continua fazendo para atingir mais de 2 

mil días sem acidentes, com o nosso 

apresentador Rogério Borrego (Rojao). 



"Tao importante quanto chegar aos 

2.000 dias sem acidentes é manter 

essa marca a cada dia, semente um 

acidente já nos coloca na última 

posic;ao, entao ternos que manter a 

excelencia em seguranc;a sempre!" 

Carlos Aguilar 

Superintendente da Regional RJ 



Regional 

RJ 

Contra a 

COVID-19 

AMÁSCAR 
SUAALIA 
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PALESTRA
Escalando Gigantes
com Fernanda Degow
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Solví Soluções para a Vida
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