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Palavra do Presidente

As páginas Revista S - Edição 37, reúnem as ações, projetos, inovações e conquistas de um 
período intenso que o nosso país – e o mundo – passa. Com os primeiros sinais da pandemia, 
priorizamos a saúde e a vida de nossos colaboradores. Conseguimos atravessar esses meses 
com carga total, sem necessidade de qualquer interrupção.  Durante os meses de isolamento 
social, nossas campanhas ganharam as redes sociais com ações de valorização 
e reconhecimentos dos trabalhos de agentes ambientais a tratamento de resíduos. 

Para esta edição, continuamos com nossos especiais sobre as operações do Grupo nas regiões 
brasileiras. Preparamos um passeio por Goiás e pelo Rio de Janeiro, dois estados de 
características tão diferentes e que têm muitas histórias para contar e atrações a oferecer. 
No coração do Brasil, com as UVSs GRI e Resíduo Zero Ambiental temos orgulho em colaborar 
para a preservação e o desenvolvimento sustentável de um território que guarda o segundo 
maior bioma brasileiro – o cerrado. No estado fluminense, impregnado de história e 
esbanjando belezas naturais, vamos conhecer um pouco mais das operações das UVSs Bob 
Ambiental, GRI, Essencis e Koleta.

Você vai ver como foi a primeira SIPAT integrada do Grupo, evento online que contou com a 
participação de colaboradores do Brasil e das Internacionais. A 7a. e a 8a. Semana da 
Integridade também têm seus melhores momentos apresentados na nossa Revista S. Veja 
também os detalhes do lançamento do SMARTie, primeiro Programa de Corporate Venture 
voltado exclusivamente para o meio ambiente no Brasil, que atraiu mais de 100 startups 
para os seus desafios.  Conheça ainda os vencedores do Prêmio Solví de Inovação e as 
novas parcerias da empresa junto a universidades e ainda o que está acontecendo as UVSs 
internacionais.

Tenha uma boa leitura!

Celso Pedroso

Diretor Presidente do Grupo Solví
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GOIÁS: 
Tesouros naturais, 
culturais e históricos 
no coração do Brasil
[ Chapada dos veadeiros. Foto: vitormarigo - depositphotos]

O estado que se situa no coração do 
Brasil tem 70% do seu território 
ocupado pelo cerrado, o segundo maior 
bioma do Brasil, atrás apenas da 
Amazônia. Suas 11,6 mil espécies de 
plantas catalogadas lhes dão o título 
de savana mais rica do mundo. No final 
do século 17, esse cenário repleto de 
árvores e arbustos tortuosos, cascas 
grossas e raízes profundas atraiu os 
bandeirantes vindos de São Paulo em 
busca do ouro. Bartolomeu Bueno da 
Silva, o Anhanguera, o mais famoso 
deles, chegou por aquelas bandas no 
início do século 18, fundando ali o 
primeiro vilarejo em 1726, o Arraial da 
Barra. 

Pouco tempo depois, na região do Rio 
Vermelho, as bandeiras fundaram o 
Arraial de Sant’Ana, posteriormente 
chamado de Vila Boa e mais tarde de 
Cidade de Goiás, município onde nasceu 
a poetisa e contista, Cora Coralina. Em 
2002, seu cenário urbano de arquitetura 
dos séculos 18 e 19, lhe rendeu o título 
de Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade, dado pela Unesco. A casa 
onde morou a poetisa Cora Coralina é 
hoje o museu da escritora.

A época do ouro foi intensa, porém 
curta. Foram 50 anos de exploração de 

ouro de aluvião, ou seja, nas margens 
dos rios. Sem outro produto que fizesse 
frente ao metal precioso, a região 
entrou em decadência. Essa situação 
começou a mudar a partir de 1940, com 
a chamada Marcha para o Oeste, a 
construção da cidade de Goiânia, 
culminando com a construção de 
Brasília imprimindo um ritmo mais 
acelerado de progresso à região.  

O nome Goiás é uma mudança da 
denominação da tribo indígena 
“guaiás”. Vem do termo tupi “gwaya”, 
que quer dizer “indivíduo igual, gente 
semelhante, da mesma raça”.

As águas de Goiás 

A hidrografia goiana é a estrela do 
turismo no estado. Lá está o berço de 
drenagens que alimentam os rios 
Araguaia/Tocantins, São Francisco e 
Paraná. Juntas, as bacias ocupam uma 
área total de 2.431.980,91 km². Deste 
montante, 340.070,75 km² está em 
Goiás, o que representa 13,98% do 
total. Goiás também tem parte da Ilha 
do Bananal, a maior ilha fluvial do país. 

Muitos lagos e cachoeiras atraem 
visitantes para as cidades por onde 
passam os rios, como Pirenópolis e Alto 

Paraíso. Além disso, as águas termais 
de Caldas Novas e Rio Quente recebem 
milhares de visitantes ávidos por 
momentos relaxantes em suas piscinas 
quentes e cheias de propriedades 
terapêuticas. 

Em Alto Paraíso são mais de 120 
cachoeiras catalogadas. A Vila de São 
Jorge é o ponto de partida para quem 
quer conhecer o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, Patrimônio 
Natural da Humanidade, pela UNESCO.

A região é bem servida de pousadas, 
espaços místicos, templos religiosos, 
festivais e, claro, gastronomia diversa e 
deliciosa. Com apenas duas estações no 
ano, inverno seco e verão chuvoso, 
sempre com temperaturas acima de 20 
graus, qualquer época do ano vale a 
visita. No entanto é bom tomar cuidado 
com as trombas d’água no verão e os 
incêndios no inverno. As chuvas 
começam em outubro e seguem até 
abril. 

Panorama econômico

A população estimada pelo IBGE para 
2020 no estado é de 7.113.540 pessoas. 
Goiás possui o nono maior PIB do Brasil 
e o segundo de sua macrorregião, atrás 
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apenas do Distrito Federal. O setor 
industrial goiano é impulsionado pelas 
áreas de produção sucroalcooleira e 
automotiva. A localização central e a 
facilidade de acesso às matérias-
primas também privilegiam esse setor. 
O estado é o terceiro maior produtor 
de grãos do Brasil, com 27,1 milhões de 
toneladas, área cultivada superior a 6 
milhões de hectares e produtividade 
de 4.511kg por hectare na safra 
2019/202. Soja, sorgo, milho, feijão, 
cana-de-açúcar e algodão estão entre 
seu principais produtos.

Resíduo Zero Ambiental

A Resíduo Zero Ambiental S.A. está 

estrategicamente localizada no 
centro-oeste do país, no município de 
Guapó-GO, na região metropolitana 
Goiânia. “A UVS foi o primeiro aterro 
sanitário Classe II privado devidamente 
licenciado e único Aterro Industrial 
Classe I do estado de Goiás”, ressalta 
Alan Pierre, Diretor Presidente da 
unidade. 

“O empreendimento está alinhado ao 
planejamento estratégico do Grupo 
Solví, já que possui conceito multi 
tecnológico”, explana. “Além dos 
aterros Classe I e II, a planta também 
conta com uma unidade de tratamento 
de resíduos do serviço de saúde - UTRSS 

A UVS atende a inúmeros clientes 
privados oriundos de atividades 
industriais e conta com capacidade 
operacional que permite um 
recebimento de até 50 toneladas/dia.

Coleta, Transporte e Tratamento de 
Resíduos do Serviço de Saúde

Obedecendo aos mais rígidos critérios 
de segurança e às exigências dos 
órgãos ambientais, a Unidade de 
Tratamento de Resíduos do Serviço de 
Saúde da Resíduo Zero trata seus 
resíduos através da tecnologia de 
Autoclavagem.

Caminhões e veículos leves exclusivos, 
especialmente projetados e renovados 
permanentemente para desempenhar 
esta atividade, dão sustentação a um 
trabalho sólido e eficaz, possibilitando 
atender a diversos clientes com 
qualidade e precisão. 

Atualmente a unidade atende a 
centenas de clientes públicos e 
privados do estado de Goiás e do 
Distrito Federal, com capacidade 
instalada para tratamento de até 
160.000 KG/mês de RSS.

[ UVS Resíduo Zero - Guapó - GO  Foto: Acervo Resíduo Zero]

e com uma ETE própria, que realiza o 
tratamento do chorume e outros 
efluentes”, complementa.

Recebimento e disposição de resíduos 
classe II  

Focada em soluções ambientalmente 
responsáveis para tratamento e 
disposição final de resíduos, a Resíduo 
Zero Ambiental licencia, implanta e 
opera Aterros Sanitários para resíduos 
Classe II. Adota técnicas para a 
impermeabilização de solos e 
confinamento total de resíduos, 
garantindo a máxima segurança 
ambiental.

Atualmente, na UVS de Guapó, recebe 
resíduos domiciliares de algumas 
cidades do seu entorno e diversos 
clientes privados oriundos de grandes 
geradores, condomínios residenciais e 
atividades industriais.  Sua capacidade 
operacional permite um recebimento 
de até 2.215 toneladas/dia.

Recebimento e disposição de resíduos 
classe I 

A exemplo do Aterro Sanitário, a 
Resíduo Zero também licencia, 
implanta e opera Aterros Industriais 
para resíduos Classe I, com tecnologias 
de ponta que permitem a máxima 
segurança ambiental.
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Os portugueses atracaram na Baía da 
Guanabara no dia 1º. de janeiro de 
1502, em uma expedição exploratória, 
daí o nome Rio de Janeiro. No entanto, 
somente em 1532, com a ameaça das 
invasões europeias, teve início o 
processo de colonização, sob o 
comando de Martim Afonso de Souza. 
O território que hoje é ocupado pelo 
estado, pertencia à capitania de São 
Vicente e de São Tomé. 

Mesmo assim, em 1555, iniciou-se uma 
nova onda de invasões. Dez anos 
depois, para dar um basta na situação, 
a coroa portuguesa fundou ali São 
Sebastião do Rio de Janeiro, a segunda 
cidade brasileira, sob o comando de 
Estácio de Sá. Era 1º de março de 1565. 
Muitas batalhas contra os franceses e 
indígenas ainda sucederam-se nos 
anos seguintes. Arariboia, líder do 
povo teminimós que habitava a região, 
juntou-se aos portugueses ajudando 
na expulsão dos invasores europeus. 
Como recompensa, ganhou de 
presente a área que hoje é a cidade de 
Niterói.

Em 1808, com a chegada da família real 
ao Brasil, o Rio de Janeiro passou a ser a 
capital do país, época em que pertencia 
ao Estado da Guanabara. A cidade 
perdeu o título em 21 de abril de 1960, 
com a fundação de Brasília (DF).

A Cidade Maravilhosa

Do alto do corcovado, o Cristo Redentor 
abençoa, desde 1931, a cidade famosa, 
linda e caótica. Com 38m de altura e 
28m de largura, ele pode ser visto de 
qualquer ponto da cidade. Chegar ao 
Rio de Janeiro de avião, em um dia de 
sol, no Aeroporto Santos Dumont 
(região central) é uma experiência 
inigualável. Escolha uma poltrona na 
janela, do lado direito, e você não vai se 
arrepender. Depois, recupere o fôlego, 
pois ela tem muito mais a oferecer em 
terra firme. Chegando de carro, 
cuidado com aplicativos que podem te 
levar para caminhos alternativos, não 
muito seguros. 

História, arte, gastronomia, pontos 
turísticos, chopp gelado, praia, muita 

[CAPA]
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música... a Cidade Maravilhosa esbanja 
atributos e, assim como o Cristo, 
recebe seus turistas de braços abertos. 
Aproveite sem moderação!

Os encantos fluminenses

A capital fluminense é de tirar o fôlego, 
mas não é o único atrativo do estado. 
Seus 92 municípios acumulam história 
e belezas naturais. O lado bom de ser 
um dos menores estados brasileiros 
(43.696 km²) está no fato de que a 
gente sempre está perto de algum 
tesouro natural ou histórico. 

Para fugir um pouco das altas 
temperaturas da capital, basta seguir 
em direção à exuberante Região 
Serrana, para as cidades de Petrópolis, 
Teresópolis, Nova Friburgo, Itaipava, 
Visconde de Mauá, Penedo, Itatiaia, 
Penedo, Serra do Alambari, os vilarejos 
de Sana e Lumiar. O bom é que você 
pode escolher uma delas como base e 
ir descobrindo as outras em seus 
passeios. 

Vento, sol, mar e belas lagoas esperam 
pelos fãs da vida na beira da praia e de 
esportes aquáticos na Costa Azul. No 
meio de belas paisagens, contornadas 
por águas calmas e transparentes, 
estão municípios de Armação dos 
Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, 
Maricá, Rio das Ostras, Macaé, 
Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, 
Casimiro de Abreu, São Pedro da 
Aldeia, Quissamã e Carapebus. Todos 
com boa infraestrutura para receber 
seus visitantes. 

No extremo sul, bem perto da divisa 
com o estado de São Paulo, a Costa 
Verde tem 3.229,5 km². Só de litoral, 
são 180 km banhados por águas em 
todas as tonalidades de verde e azul.  A 
região guarda tesouros em áreas de 
proteção ambiental municipais, 
estaduais e federais, como o Parque 
Estadual Cunhambebe, que passa 
quatro dos cinco municípios da região, 
exceto Paraty, onde fica o Parque 
Nacional da Serra da Bocaina. Na 
região da baía de Ilha Grande, Sepetiba 
e Angra dos Reis, muita beleza 
selvagem em praias remotas e 

praticamente desertas. Esbanjando 
história e fotogenia, Paraty é 
Patrimônio Mundial da Unesco como 
Patrimônio Histórico e Natural. Assim 
como a região de Ilha Grande (RJ), é um 
dos destinos mais procurados pelos 
turistas internacionais

Composto por 13 cidades, o Vale do 
Café revela a história do ciclo do café 
(século 19) em um roteiro de fazendas 
com seus casarões preservados de 
arquitetura imperial. Para quem gosta 
de turismo rural, ecológico um bom 
começo é a cidade de Barra do Piraí, a 
114 km da capital. Vassouras, Mendes, 
Engenheiro Paulo de Frontin, Rio das 
Flores e Paty de Alferes completam o 
roteiro cheio de história e gastronomia 
baseada nos produtos locais.

Panorama econômico

Com 16,5 milhões de habitantes (IBGE), 
o Estado do Rio de Janeiro tem 
43.777,954 km² e 92 municípios. É a 
segunda maior economia do Brasil 
(12,6% do PIB) e sua principal fonte de 
renda é a extração de petróleo, seguido 
pela indústria (ligas de aço, tubos 
flexíveis, motores automotivos, 
cosméticos, pneus, polipropileno, 
óleo, biodiesel e outros). Assim, a 
região é um cenário com muito 
potencial para as operações das 
unidades de negócio da empresa. Lá, o 
Grupo Solví marca sua presença com as 
UVSs Bob Ambiental em Belford Roxo; 
a GRI de Duque de Caxias, Itatiaia, 
Macaé, Resende, Rio de Janeiro, São 
João da Barra e Volta Redonda; a Koleta 
Ambiental, Rio de Janeiro, e a Essencis 
das cidades de Magé e Macaé.

Bob Ambiental

Na região metropolitana do Rio de 
Janeiro, Belford Roxo, a Bob Ambiental 
superou o desafio do tratamento de 
chorume. Em operação desde 2018, a 
UVS tem capacidade de tratamento 
400M3/dia, recebendo material que 
vêm da Essencis Macaé. Este ano 
passou a prestar esse serviço também 
para outros aterros. A ETE tem duas 
etapas de tratamento: um reator 
biológico em valo de oxidação e um 
sistema de membranas de filtração, 
que são operados pelas empresas 
Bioverso Sustentável e Pam 
Membranas, respectivamente.

A unidade também se destaca com o 
desenvolvimento de tecnologia para 
remoção do nitrogênio amoniacal do 
lixiviado bruto. “A metodologia utiliza 
membranas contactoras para extrair 
do efluente o nitrogênio Amoniacal e 
transformar em sulfato de amônia e 
estruvita, insumos aplicados na 
indústria e na agricultura”, explica seu 
idealizador, o gestor Wagner Ribeiro. O 
projeto conquistou o primeiro lugar do 
Prêmio Solví de Inovação 2020 na 
categoria na categoria Ideias 
Inovadoras.  

[ Recebimento e descarte de lixiviado externo - Belford Roxo - RJ
 Foto: Acervo Bob Ambiental]
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Koleta Ambiental

A Koleta Ambiental atua em todas as 
cidades do estado do Rio de Janeiro, 
com licença ampla e apta para oferecer 
mais de 20 serviços na área de gestão e 
transporte de resíduos industriais de 
empresas públicas e privadas, 
garantindo qualidade e autonomia aos 
seus clientes e ao negócio. Suas 
instalações, equipamentos e processo 
logístico asseguram a destinação 
adequada de cerca de 300 mil 
toneladas de resíduos /ano. 

A UVS faz ainda transporte de Resíduos 
Serviços de Saúde - RSS, com uma 
equipe especializada e uma frota 
adaptada de acordo com a legislação 
vigente, para garantir o deslocamento 
de resíduos Classe I gerados em 
hospitais, clínicas, cemitérios e demais 
estabelecimentos do tipo. Durante o 
período pandêmico, a empresa se 
destacou com essa solução. Somente 
no período mais grave da pandemia, 
transportou 376 toneladas de RSS.

Caminhões compactadores 

80 mil toneladas coletadas em 2019 
em 324.554 mil atendimentos com 
essa tecnologia.

Roll on e RSS 

Este ano, a Koleta renovou um terço 
do total de sua frota, com destaque 
para as tecnologias compactador, 
Roll on/off e RSS.

 Essencis Magé

Desde 2002, a Essencis mantém suas 
operações na cidade fluminense de 
Magé. A planta tem blendagem para 
coprocessamento; tratamento de lamas 
de perfuração offshore; logística reversa; 
recuperação fiscal. A unidade é líder no 
mercado de coprocessamento com 
capacidade de 15 mil toneladas por mês.  

Os resíduos sólidos e líquidos classe I e 
II de origem industrial (exceto 
radioativos, explosivos, organoclorados 
e agrotóxicos) são transformados em 
cimento. Em Macaé, a empresa ocupa 
uma área de 1.00.000 m² para disposição 
final de resíduos classe II e está 
operando desde março de 2011.

Refinarias

A Essencis realiza o gerenciamento, 
coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos 
há 3 anos, gerados em refinaria 
localizada no município de Duque de 
Caxias. A unidade faz gestão total 

soluções ambientais

dos resíduos sólidos Classes I, IIA 
e IIB gerados nas diversas 
atividades industriais, nos abrigos 
temporários de resíduos, 
laboratório de análises químicas e 
serviços de saúde. 

GRI - Gerenciamento de Resíduos 
Industriais

A GRI – Gerenciamento de Resíduos 
Industriais é referência no Brasil em 
TWM (Total Waste Management) 
sempre buscando a minimização da 
geração de resíduos na fonte e 
proporcionando excelência na gestão 
com coleta, beneficiamento, 
armazenamento e transporte para o 
tratamento e destinação final, visando 
a preservação do meio ambiente em 
atendimento às normas e legislações 
aplicáveis. A empresa está presente 
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em nove cidades do Rio de Janeiro, 
atuando por meio de contratos com 
grandes Clientes do setor privado.

Ramo automobilístico 

Na cidade de Resende, município 
localizado na divisa com o estado de 
São Paulo, a GRI atua no site de um de 
seus clientes do ramo automobilístico 
efetuando o TWM – Total Waste 
Management, gerenciamento total 
dos resíduos. A busca por 
soluções inovadoras da UVS para 
esse cliente resultou na criação do 
app GRI, que permite avaliação 
remota do checklist diário das 
operações por pessoa 
previamente cadastrada no sistema. 

“A inclusão de processos modernos 
no ambiente de trabalho vai ao 
encontro dos dois pilares da Indústria 
4.0: modernização dos processos, e 
inserção dos colaboradores em um 
ambiente tecnológico”, destaca 
Marcela Barbosa, responsável por esse 
atendimento. 

posteriormente são transportados ao 
seu destino final, licenciado junto ao 
órgão ambiental competente. 

Obs:.Os resíduos Classe I não são 
gerados de maneira contínua e 
sim conforme atividades 
desempenhadas nas unidades de 
operação do cliente.

Setor portuário 

Desde 2019, a empresa é 
responsável pela operação de uma 
Estação de Tratamento de Água 
(ETA) e de duas Estações de 
Tratamento de Efluentes (ETE) no 
terminal portuário de minério de 
ferro em São João da Barra, RJ, que 
opera o carregamento de minério de 
ferro nos navios transportadores. A 
UVS dispõe de equipamento de 
alta tecnologia como fotômetros 
portáteis e  multiparâmetros 
que permitem alta precisão o 
monitoramento diário de 
controle e planejamento de 
manutenção, registros fotográficos e 
análises. 

Resíduos transportados 
em setembro/2020: 

148,1425  toneladas de resíduos 
classe I:

• Coprocessamento: 138,370 ton; 
• Reciclagem: 9,730 ton; 
• Incineração: 0,0425 ton.

118,390 toneladas de resíduos 
classe II:

• Aterro Industrial: 108,580 ton
• Biomassa: 9,810 ton

[ Colaborador da UVS GRI evidenciando o app GRI. Foto: Acervo GRI]

[ Operação de empilhadeira na UVS GRI. Foto: Acervo GRI]

A UVS criou ainda um canal de 
comunicação interna baseado no 
conceito da economia circular. O 
“Informativo Resíduo Zero” leva a 
todos os níveis hierárquicos do 
cliente conteúdo de 
conscientização a respeito da 
importância da valorização de 
resíduos. “Apesar de muitas ideias 
já terem sido compartilhadas e 
muito trabalho interessante 
realizado aqui, essa é a 
primeira vez que o reconhecimento 
atingiu níveis tão sólidos”, 
comemora Fábio de Oliveira Netto, 
SupervisorOperacionalI.

Também em Resende, a GRI 
atua nas dependências de outra 
empresa do ramo automobilístico, 
na gestão da Central de Resíduos, 
sendo responsável pelo 
tratamento, transporte e 
destinação final de todos os 
resíduos gerados. Realiza ainda a 
triagem de resíduos, e ações junto 
aos colaboradores do cliente de
educaçãoambiental.

Ferrovias  

A GRI atua também nos 1643 km da 
malha ferroviária que liga os 
estados do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo. Para o 
atendimento no estado fluminense, 
a UVSI mantém seis centrais que 
recebem os resíduos que 
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7ª SEMANA DE 
INTEGRIDADE E 
SUSTENTABILIDADE 
SOLVÍ (01 a 05 de junho)
Transmitido via Zoom, o evento teve como tema “Princípios 
de Integridade e Sustentabilidade nos Novos Tempos” e 
contou com mais de 500 participantes nas UVSs do Brasil e 
internacionais. Na abertura, o Presidente do Grupo Celso 
Pedroso destacou a importância dos valores do Grupo em 
momentos de crise. “Situações de pressão não podem gerar 
flexibilidade moral ou ética. Nossos valores são inegociáveis”, 
reforçou.

No primeiro dia, Alexandre Serpa, Diretor de Compliance da 
América Latina e Canadá na Allergan falou sobre tomada de 
decisões baseadas em conhecimento e no contexto atual. 
“Pausar, processar e prosseguir – é fundamental”, realçou. 
Na terça-feira, foi a vez de Marco Grandchamps, da DuPont 
falar sobre “Compromisso com a operação segura”. “É 
preciso criar empatia. O colaborador precisa sentir que a 
regra que ele tem que seguir foi criada por alguém que 
conhece a sua realidade”, afirmou.

“Riscos de Compliance nos processos de doações e 
patrocínios” foi a pauta do terceiro dia conduzida por 
Alexandre Senas, Diretor da Deloitte e Alex Borges Sócio 
Líder de Risk Advisory, também da Deloitte. Alex Borges 
disse que o tema está sob os holofotes nesse momento e 
destacou a importância de processos bem documentados 
para não gerar questionamentos que prejudiquem a 
reputação da organização. “É preciso ter cuidado e garantias 
de que as regras e políticas estejam sendo aplicadas de 
forma irrestrita”, reiterou Alexandre Senas.

Patrícia Bicudo, Diretora Jurídica e de Compliance do Grupo 
Solví e Leomyr Girondi, Diretor de novos negócios da CRVR 
falaram sobre “Interação com poder público e contratos 
públicos” no penúltimo dia. “Os valores e as premissas que 
subsidiaram a construção de nossas políticas não mudam 
nem em momentos que possam exigir algum tipo de 
flexibilização”, evidenciou.  Sobre atendimento a contratos 
e contratantes, Leomyr lembrou quem é o real cliente dessa 
relação: “Nosso público é a comunidade é para ele que temos 
de gerar valor”. 

O último dia foi dedicada ao tema “Resiliência: uma visão 
sustentável da saúde emocional em tempos de pandemia” 
com a psicoterapeuta Marcia Barreto. “A Solví é uma 
empresa que transborda energia e que entende a 
importância de se discutir o autocuidado não só no viés 
humanista, mas também como um fator estratégico”, 
completou. “Fechamos essa semana - que foi um grande 
desafio - com chave de ouro,” disse Patrícia Bicudo no 
encerramento. “Gostaria de agradecer a todos que tornaram 
esse evento possível”, finalizou. 

[INTEGRIDADE]
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O encontro foi realizado via zoom para todas as unidades do 
Brasil e Internacionais, com o tema “Aplicação do Programa 
de Integridade Sustentável na prática”. Na abertura, Celso 
Pedroso, Presidente do Grupo ressaltou que toda crise gera 
ruptura e transformação. “Esse é um momento para 
comprovarmos que estamos aplicando os nossos valores”, 
disse. “Vamos construir um ‘melhor normal’ com a ajuda do 
nosso PIS”, reiterou Patrícia Bicudo, Diretora Jurídica da 
empresa. A convidada do dia foi Isabel Carvalho, do escritório 
Hogan Lovells falando sobre o “Novo Código de Conduta e 
Políticas de Compliance”. Segundo a advogada, o PIS não 
existe para barrar negócios. “É um guia prático que dá 
segurança para as negociações realizadas pela empresa”, 
afirmou. “Ele nos ajuda a desempenhar o nosso 
protagonismo na construção de uma sociedade justa e 
garante o crescimento sustentável da empresa”, 
acrescentou.

Na terça-feira, o tema foi “Desafios da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), com José Pella, da Deloite. “34% dos alvos 
de violações de dados no mundo envolvem agentes internos 
das empresas”, apontou. “O prejuízo aqui no Brasil já 
alcançou a marca US$20 bilhões anuais”, complementou. 
“Os números gigantescos demonstram a relevância do 
tema”, concluiu. Carlos Fernando, gerente de tecnologia do 
CSC apresentou um panorama do que a empresa tem feito 
para adequação à LGPD. 

O terceiro dia contou com Marcos Cunha, da T4 Compliance 
na palestra Gestão Estratégica de Terceiros e Due DIigence”. 
Ele detalhou os pilares de um Programa de Compliance, 
destacando a importância de conhecer os parceiros com 
quem as empresas atuam. “Esse é o momento em que 
estendemos os valores da empresa para fora dos limites da 
organização”, afirmou.

Fernando Sieck e Henrique Puntel da CRVR e Wânia 
Magalhães, da Viasolo foram os responsáveis pelo tema 
“Compliance na prática” na quinta-feira. Wânia, ao 
apresentar a estrutura da Governança Corporativa da 
Viasolo, falou da importância de uma comissão de conduta 
própria. “Somos uma empresa multi-site e compreendemos 
o desafio de adequar os programas quando se tem 
diversidade regional”, afirmou. Fernando e Henrique 
contaram sobre as iniciativas nas UVSs que vão além da 
Semana da Integridade. “Entendemos a importância da 
integração entre as áreas por isso promovemos ações 
periódicas como dinâmicas, rodas de diálogos e palestras”, 
disse Henrique. 

A apresentação de encerramento na sexta-feira foi feita por 
Eugenio Mussak sobre “Compliance e a nova adequação da 
competência”.  O médico, professor e escritor chamou a 
atenção para o fato da revolução digital que está eliminando 
postos de trabalho. “Isso não significa que não vai sobrar 
mais nada para o ser humano fazer, mas demonstra que 
competência é resultado de evolução permanente”, 
apontou. “Máquina nunca vai tomar uma decisão ético-
moral”, observou. No encerramento, a Diretora Jurídica e de 
Compliance, Patrícia Bicudo salientou a importância do ser 
humano como o único e capaz de transformar a sociedade 
com princípios e valores.

8ª SEMANA DE 
INTEGRIDADE E 
SUSTENTABILIDADE 
SOLVÍ (19 a 23 de outubro)

[INTEGRIDADE]
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ATUALIZAÇÃO DO 
CÓDIGO DE CONDUTA 
E POLÍTICAS DE 
COMPLIANCE
DOCUMENTOS QUE REGEM TODOS OS PROCESSOS 
E NÍVEIS HIERÁRQUICOS DO GRUPO  GANHARAM 
MAIS OBJETIVIDADE, CLAREZA E AGILIDADE

Um Programa de Integridade deve ser visto como um 
conjunto integrado de mecanismos de prevenção, controle, 
detecção e remediação de riscos. Sua aplicação independe 
da hierarquia ou função desempenhada dentro da 
organização e permeia todas as áreas, processos e 
colaboradores. Segundo Patrícia Bicudo Barbosa, Diretora 
Jurídica e de Compliance do Grupo Solví, um Programa de 
Integridade efetivo precisa estar em constante evolução.  
“Por isso que o Código de Conduta, as Políticas e documentos 
correlatos passam por revisões periódicas”, explicou. 

No ciclo 2019-2020, o Grupo fez um amplo trabalho de 
revisão do Código de Conduta e das Políticas de Compliance. 
O processo, já finalizado, contou também com a 
reformulação dos treinamentos do PIS, do Programa de 
Integridade Sustentável. 

“Essa revisão buscou deixar muito claras as 
mensagens que nosso PIS precisa endereçar, 
facilitando a leitura e compreensão dos 
conteúdos, mostrando fundamentalmente que 
todo o dia é dia de integridade e que o 
comportamento ético está intrínseco na cultura 
da Solví, ressaltou.

No início do ano de 2020 a consultoria Hogan Lovells foi 
contratada especificamente para revisão das normas de 
Compliance. Colaboradores de todas as UVSs foram 
informados das alterações por meio de comunicado do 
Boletim de Normas Internas. 

Durante a 8ª Semana da Integridade e Sustentabilidade em 
outubro do mesmo ano, as UVSs realizaram ações locais de 
treinamento e assinatura do termo de recebimento e 
compromisso do Código de Conduta.

Acesse em: www.solvi.com

[INTEGRIDADE]
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UVS Sotero diz NÃO ao assédio moral

O Grupo Solví condena qualquer atitude que possa atingir a dignidade psicológica 
e física do colaborador e que possa ser considerada como assédio moral. Na UVS 
Sotero Ambiental, o assunto foi tema de roda de diálogo entre Superintendente 
da Sotero Ambiental, Marcelo Azevedo, juntamente com o Gerente de Operações 
Carlos Neto e colaboradores operacionais. Na ocasião, eles destacaram a 
importância da proximidade entre liderança e liderados e de se conhecer o Código 
de Conduta, os canais de integridade e as boas práticas do nosso PISS – Programa 
de Integridade Sustentável Sotero. “É fundamental a proximidade entre 
lideranças da UVS e colaboradores operacionais, afinal o propósito deve ser 
comum a todos”, frisou o Superintendente.

[ Turma operacional após diálogo sobre Assédio Moral na UVS Sotero. 
Foto: Acervo Sotero]

Innova Peru - Solução rápida mantém atividade do PIS durante a 
pandemia  

A pandemia não impediu o engajamento dos colaboradores 
operacionais da UVS peruana ao PIS. A área T.I. da unidade criou um 
treinamento virtual que foi disponibilizado na plataforma 
Microsoft Stream e a divulgação aconteceu no grupo corporativo 
WhatsApp.  Os colaboradores  se registram na plataforma fazem 
uma prova e desta forma registram sua presença. “Colocamos 
também um código QR nos jornais murais da sede da Innova 
Ambiental para alcançar o maior número de pessoas possível”, 
conta Mabel Nicolau, Controller da Innova Ambiental.

GIRO PELAS UVSs

Essencis MG empodera Programa de Integridade Sustentável  

A Essencis MG, direciona suas ações no sentido de efetivar e empoderar os 
mecanismos do PIS em busca do fortalecimento de um negócio ético e perene. A 
empresa implementa ações que estão ampliando a capilaridade do Programa. 

As UVSs Essencis Betim e Essencis Juiz de Fora criaram o boletim Integridade 
Sustentável e o folder Integridade é Nossa Marca.

São Carlos Ambiental

Seguindo todos os protocolos de segurança, em espaço aberto, a 
São Carlos Ambiental realizou ações presenciais. com todos os 
protocolos de segurança, durante a semana dedicado ao PIS. Foram 
dois dias de treinamentos, além de diálogos realizados no pátio da 
empresa. A UVS convocou ainda o seu mascote Garizinho para 
realizar ações na rua, abordando com as equipes temas relevantes 
para a Semana da Integridade como trabalho em equipe, segurança 
no trabalho, integridade, com direito a sessão de fotos. 
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[ Colaboradora Operacional da UVS Innova Peru - PE evidenciando o treinamento online no 
celular. Foto: Mabel Nicolau]

[ Entrega de Boletins de Integridade na UVS Essencis MG - MG. 
Foto: Dâmaris Guerra]

[ Colaboradores operacional da UVS São Carlos Ambiental recebendo o novo Código 
de Conduta e Política Anticorrupção. Foto: Kette Caroline]



O movimento “Um gesto de gratidão”, iniciado pelo Grupo 
Solví nas primeiras semanas do isolamento social provocado 
pela pandemia do covid-19, ganhou rapidamente adesão da 
sociedade e dos mais de 68 mil seguidores das empresas do 
Grupo nas redes sociais. Criada por um grupo multidisciplinar 
da empresa, a iniciativa mobilizou cidadãos dos quatro 
cantos do país e também na Argentina, Bolívia e Peru. Além 
de ações e mensagens de apoio e agradecimento para todos 
que continuaram trabalhando no combate ao vírus, as 27 
UVSs participantes e o Instituto Solví totalizaram um 
investimento de mais de 1 milhão e duzentos mil reais. 

As primeiras mensagens de colaboradores, familiares e 
comunidade em apoio aos nossos heróis evoluíram para lives 
produzidas pela equipe de Comunicação do Grupo com 
participação de atores, cantores, atletas e profissionais de 
diversas áreas da empresa nos perfis do Grupo nas redes 
sociais Instagram @InstitutoSolvi e Facebook @
UmGestoDeGratidao. Comandado pelo ator e apresentador 
Joaquim Lopes, os encontros receberam artistas como Beto 
Sargentelli, Emanuelle Araújo, Eline Porto, Ricardo Paim, os 
atletas Minotauro, Fávia Junqueira, os cantores Hugo Rafael, 
Juan e Ravena entre tantos outros que se engajaram no 
movimento iniciado internamente na empresa. 

A campanha superou as expectativas e conseguiu doar 17.344 
cestas básicas e produtos de higiene em 42 cidades, 
impactando mais de 60 comunidades. “É muito bom saber 
que existe uma empresa que estimula um movimento como 
esse num momento tão grave como o que estamos passando. 
Participar disso foi uma experiência muito gratificante”, 
disse Joaquim Lopes. “Ficou muito claro que nada mais será 
como antes”, afirmou Ana Rita Castilho Lopes, Gerente de 
Comunicação e Responsabilidade Social do Grupo. “Além 
disso, está mais do que evidente o nosso protagonismo para 
um mundo melhor”, reforçou. “Essa corrente não vai parar e 
gerou a ação ‘Heróis bem protegidos’, conclui. 

UM GESTO
DE GRATIDÃO

[ Colaborador Operacional da UVS Koleta São Paulo - SP em Um Gesto de Gratidão antes da 
pandemia Foto: Beatriz Ramos]  

[EQUIPE]

#umgestodegratidao
#ungestodegratitud

AÇÃO HOMENAGEOU PROFISSIONAIS QUE NÃO PARARAM 
DURANTE A PANDEMIA E DISTRIBUIU MAIS DE 17 MIL 
CESTAS BÁSICAS

Perdeu as #LivesdoBem?
Acesse nossas redes sociais!

Instagram
@institutosolvi

Facebook
Um Gesto de Gratidão 14



[EQUIPE]

DOAR 
FAZ BEM

[RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL]

ESTUDOS REVELAM QUE QUEM 
DOA TEM MAIS BENEFÍCIOS DO 
QUE QUEM RECEBE

Os benefícios que ações solidárias 
trazem para seus autores, foram 
comprovados por um estudo realizado 
pela Harvard Business School, nos 
Estados Unidos, traduzido como 
“Sentir-se bem ao doar: os benefícios (e 
custos) a quem faz caridade”. 

Outra pesquisa realizada pela Associação 
Americana de Psicologia mostrou que 
doar algo a alguém promove sensação de 
bem-estar. Os dados foram levantados 
pela Gallup World Poll em 136 países com 
mais de 230 mil pessoas. 

O ato da doação vai muito além de bens 
materiais e alimentos, incluindo doação 
de tempo, conhecimento, atenção ou 
carinho. Representa ainda uma segunda 
chance de vida para quem precisa de 
transplantes de órgãos, tecidos ou 
transfusão de sangue.

Doações do Grupo alcançaram mais de 17 
mil cestas básicas na pandemia

Para o Grupo Solví, a solidariedade é um 
valor inestimável e a cultura da doação 

está no DNA da empresa. Seja em ações 
coordenadas ou independentes das 
UVSs, o engajamento das unidades e 
dos colaboradores tem se mostrado 
cada vez mais abrangente. Durante a 
pandemia, uma corrente muito forte se 
formou com ações espalhadas em todas 
regiões onde estão localizadas as 
unidades do Grupo.

O Grupo Solví destinou R$ 10 milhões 
para ações de combate à doença, doação 
de kits de higiene, cestas básicas, 
máscaras e álcool em gel para 
comunidades onde atua. Além do 
reforço na compra de equipamentos de 
proteção individual para os agentes de 
limpeza. 

Foram mais de 17 mil cestas básicas 
doadas em todo o Brasil, alcançando as 
comunidades em situação de 
vulnerabilidade no entorno das nossas 
unidades.
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[ Entrega de cestas básicas arrecadas pela UVS SBA em São Bernardo do 
Campo - SP. Foto: Acervo Solví]



[ Entrega de cestas básicas pela  UVS Guamá em Marituba- PA. 
Foto: Acervo Solví]

[ Entrega de cestas básicas pela  UVS Koleta em Rio de Janeiro - RJ. 
 Foto: Acervo Solví]

[ Entrega de cestas básicas pela  UVS GRI em Guaratingueta - SP. Foto: 
Acervo Solví]

Parceria UNICEF e BNDES

As empresas Termoverde e Essencis 
Caieiras aderiram à campanha da 
parceria da UNICEF com o BNDES criada 
em decorrência dos efeitos da 
pandemia sobre as populações em 
situação de vulnerabilidade. A iniciativa 
resultou na doação de R$ 577.528,43 
para compra de kits de higiene e cestas 
básica que foram distribuídas que 
beneficiaram 14.100 pessoas no Pará.
 
Ações como essa conseguiram amenizar 
a realidade de Inêz Medeiros, moradora 
de Vila da Barca, na periferia de Belém. 
Ela vem de uma família numerosa, que 
tinha seu sustento no comércio 
informal. Com a chegada da pandemia, 
enfrentou não apenas a falta de renda, 
mas a dificuldade de acesso às medidas 
de prevenção contra o novo coronavírus. 

Para ajudar sua comunidade, a jovem, 
que é Presidente da Associação de 
Moradores da comunidade, contou 
com apoio dessa parceria e conseguiu 
distribuir 1.150 kits de higiene e limpeza 
e cestas básicas a todas as famílias da 
Vila da Barca. Outras quatro 
comunidades foram alcançadas na 
capital paraense, sendo mais de 14 mil 
pessoas foram beneficiadas.

Destaque Doações no Pará
 + R$ 570 mil
+ 2.820 kits de higiene distribuídos
+ 2.820 cestas básicas 
+14 mil pessoas beneficiadas

Bancos de sangue pedem socorro!

Doações de sangue são vitais em casos 
de hemorragias e para tratamento de 
câncer, entre outras doenças graves. Os 
impactos da pandemia atingiram as 
doações de sangue em hemocentros de 
todo país. Algumas regiões chegaram a 
registrar queda de 50%. Para doar, é 
preciso ter idade entre 18 e 69 anos, 
sendo que a primeira doação 
obrigatoriamente deve ter sido feita 
antes dos 60. Além disso, pesar mais de 
51 quilos e ter IMC maior ou igual a 18,5. 

A conscientização sobre essa questão 
está na pauta de diversas unidades do 
Grupo. Todo mês de junho, a Essencis 
Magé realiza uma campanha interna 
que busca levar ao conhecimento de 
todos os colaboradores a sua 
importância. O mesmo acontece com a 
Viasolo, que este ano teve 40 doadores 
de seu quadro de funcionários 
contribuindo para o hemocentro de 
Betim, MG. 

Em junho, a Viasolo matriz, realizou 
uma ação de incentivo ao ato de doar 
sangue entre seus colaboradores. Na 
foto, Meire Rosy Lucena, técnica de 
segurança de trabalho regional da UVS 
“doando vida”.

Doações e Educação Ambiental

O Grupo Solví valoriza a Educação 
Ambiental em todas as suas 
possibilidades e as UVSs buscam 
sensibilizar a sociedade sobre a 
importância do cuidado com o planeta 
também através da doação de mudas 
de plantas. Em 2020 foram mais de 
10.500 mudas de plantas doadas, que 
na maioria das vezes são plantas 
nativas das regiões onde as unidades 
estão localizadas. 

A VEGA  realiza um trabalho intenso na 
Bolívia, através do seu projeto 
“Embaixadores do Planeta”, onde a 
população é convidada a ser 
responsável pelo meio ambiente, 
plantando uma árvore e seguindo as 
dicas do Passaporte de Embaixador 
sobre descarte consciente de resíduos, 
reciclagem e compostagem.
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[ Entrega de cestas básicas arrecadas pela UVS CRVR - RS.
 Foto: Acervo Solví]]

[ Inêz Medeiros, moradora de Vila da Barca, na periferia de Belém 
beneficiada pelo Projeto . Foto: UNICEF]



[ Meire Rosy, colaboradora da UVS Viasolo - MG doando sangue na campanha de doação. Foto: Acervo Viasolo]

DESTAQUE
Doação de órgãos no Brasil

O Brasil é o 2º maior transplantador 
do mundo em números absolutos. 
Referência mundial, 96% dos 
procedimentos são financiados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) que 
dá assistência integral e gratuita, 
incluindo exames preparatórios, 
cirurgia, acompanhamento e 
medicamentos pós-transplante. 
Mesmo assim, a fila de espera é 
grande e sofrida. Este ano, em julho, 
eram 46.181 pacientes, contra 35.519 
no mesmo mês de 2019, segundo o 
Ministério da Saúde.

Quem pode doar

No Brasil, não há como garantir 
efetivamente a vontade do doador 
que só é feita após autorização 
familiar. Portanto, o diálogo com a 
família sobre o desejo de ser doador 
é muito importante. Os órgãos 
doados vão para pacientes que estão 
aguardando em lista única, definida 
pela Central de Transplantes da 
Secretaria de Saúde de cada estado 
e controlada pelo Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT).

Cultura da doação no currículo 
escolar

O projeto Sou Doador (soudoador.
org.br) busca a aprovação do Projeto 
de Lei 2839/2019, movimento 
chamado de Lei Tatiane, que institui 
o Programa de Ensino e 
Conscientização sobre Doação e 
Transplante de Órgãos e Tecidos no 
currículo escolar e acadêmico 
brasileiro. O objetivo do PL é ensinar 
crianças e jovens sobre a importância 
da doação de órgãos e como isso 
pode mudar vida das pessoas que 
estão na fila de transplante. O 
Projeto busca formar uma nova 
geração de profissionais da saúde 
com um olhar e treinamento 
diferenciados em relação à doação 
de órgãos. 

[ Embaixadora do Planeta no Projeto da UVS Vega Bolívia Foto: Acervo Vega Bolívia] 17
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Campanha de Inverno

Outra época do ano que mobiliza os 
colaboradores das UVSs do Grupo Solví, 
é o inverno.
 
Todos os anos são arrecadados 
cobertores e roupas para doação em 
instituições sócias, comunidades em 
situação de vulnerabilidade ou 
população em situação de rua, e em 
2 0 2 0  n ã o  f o i  d i f e r e n t e . 
Em parceria com outras empresas e 
com a participação de suas equipes, o 
Grupo beneficiou mais de 1 mil famílias 
pelo Brasil.

Dia das crianças nas UVSs

As UVSs Solví Jaguaré, Guamá, São 
Carlos Ambiental e Essencis Magé e 
Curitiba realizaram uma ação integrada 
em parceria com a Associação Irmãs 
Auxiliadoras Deias do Brasil para o Dia 
das Crianças. Essa campanha teve início 
no dia 15 de setembro nas redes sociais 
do Instituto Solví, com arrecadação de 
recursos, aberta para colaboradores 
e a sociedade. 

[ Familia beneficiada e Adrian Mizael do Instituto Solví na ação de entrega de cobertores na Comunidade Diogo Pires - São Paulo -SP. Foto: Priscila Midori]

[Entrega de brinquedos pela UVS Essencis São José dos Campos - SP na 
Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança. Foto: Acervo Essencis SJC]

[Entrega de brinquedos pela UVS São Carlos Ambiental- SP na Paróquia 
Santa Isabel. Foto: Adrian Mizael]

O total arrecadado foi utilizado para a 
compra dos presentes que foram 
distribuídos para as crianças dos 
projetos do Instituto Solví e 
comunidade parceiras.

Simultaneamente, todas as unidades 
do Grupo fizeram também ações 
voltadas para o público infantil, 
presenteando as comunidades locais. 
Ao todo, foram mais de 3000 crianças 
que se esbaldaram com doces, 
brinquedos e roupas.

[Entrega de brinquedos pela UVS Organosolví em Coroados - SP. Foto: 
Acervo Organosolví]



19

HERÓIS BEM
PROTEGIDOS

[OPERAR SEGURO]

“Heróis Bem Protegidos” é uma 
campanha criada com o objetivo de 
sensibilizar a sociedade sobre os riscos 
diários que correm os profissionais que 
mantêm as cidades limpas e longe das 
doenças, com chuva ou com sol, com 
pandemia ou sem pandemia.

A ação integra o Programa OPS! – 
Operar com produtividade e Segurança 
e envolve peças de conscientização 
distribuídas nas UVSs e publicadas em 
todos os canais de comunicação do 
Grupo. “O objetivo dessa iniciativa é 
trazer o cidadão para o centro desse 
debate, para que ele entenda o seu 
papel nesse processo”, explica Ana Rita 
Lopes, Gerente de Comunicação e 
Responsabilidade Social do Grupo. A 
campanha ganhou jingle composto 
pela dupla baiana Juan e Ravena. 
Cuidar de quem cuida da gente.

Um coletor de resíduos em São Paulo, 
por exemplo, chega a correr 20 km 
diários em cada turno de trabalho. 
Além do evidente preparo físico 
necessário para essa atividade, esses 
profissionais recebem treinamentos e 

NOVA CAMPANHA DO GRUPO SOLVÍ 
BUSCA CONSCIENTIZAÇÃO DA 
POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS 
DIÁRIOS QUE CORREM OS 
PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA

Aponte seu celular para o 
QRCODE e ouça o Jingle “Heróis 
Bem Protegidos” na íntegra

atualizações contínuas sobre uso de 
EPIs e manuseio dos resíduos que os 
expõem a riscos diversos. 
Apesar disso, corriqueiramente, eles se 
deparam com situações que fogem ao 
seu controle. Isso acontece 
principalmente por falta de 
conscientização da população sobre a 
importância e os perigos dessa 
atividade. A maior incidência de 
ocorrências se deve pela presença de 
objetos perfurocortantes dispensados 
de maneira negligente.

Dentre os temas abordados nas peças 
da campanha estão o descarte 
adequado de materiais 
perfurocortantes, uso correto de 
celulares, dos corrimãos, dentre outros 
temas que visam promover a 
conscientização sobre a prevenção de 
acidentes em todas as áreas de atuação 
da empresa. “Nosso papel é dar 
subsídios para que os cidadãos 
entendam que o seu lixo pode ferir 
nossos heróis e compreendam a 
importância de cuidar de quem cuida 
da nossa saúde, da nossa cidade e do 
meio ambiente”, finaliza. 
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DOCUMENTOS QUE REGEM TODOS OS 
PROCESSOS E NÍVEIS HIERÁRQUICOS DO 
GRUPO GANHARAM MAIS OBJETIVIDADE, 
CLAREZA E AGILIDADE.

Riscos de acidentes há por toda parte, a todo momento, 
principalmente quando envolve operações complexas como 
as das UVSs Solví.  No entanto, o Grupo acredita que todo e 
qualquer risco ou acidente pode ser evitado. A cultura da 
segurança está no DNA da empresa e para fortalecê-la, o 
Programa OPS! foi lançado em 2019 com o apoio da 
consultoria DuPont Sustainable Solutions.
 
Diariamente, um adulto toma cerca de 35 mil decisões: sim 
ou não, direita ou esquerda, parar ou prosseguir, frear ou 
acelerar, escolher ou desprezar caminhos, etc.  Na grande 
maioria das vezes, fazemos essas escolhas sem perceber e 
sem avaliar riscos e consequências. “Os treinamentos do 
Programa OPS! Baseiam-se em pesquisas modernas em 
neurociência e processos de tomada de decisão para ajudar 
os funcionários a tomarem atitudes mais seguras dentro e 
fora do trabalho”, explica Nataline Viana Loiola, da Academia 
de Excelência.
O primeiro ciclo de treinamento, “DNA” teve como público-
alvo a alta liderança do Grupo Solví e, em sequência, o “SOS” 
para a média gerência, e outros diversos temas foram 

[OPERAR SEGURO]

apresentados para demais públicos, como: The Risk Factor, 
INCINV, IPS, VCP e Observação Comportamental. “Em 
destaque, o treinamento The Risk Factor (O Fator de Risco) 
foi customizado para a empresa e está na etapa de 
capacitação de agentes multiplicadores que irão propagar 
esse treinamento para todas as UVSs”, complementa. 

Pare, pense e multiplique!

Utilizando essa máxima, o programa The Risk Factor busca 
reduzir a frequência de decisões e comportamentos não 
seguros, estimulando escolhas conscientes e deliberadas, 
quando se trata de risco. Um grupo de 100 multiplicadores já 
foi selecionado e está em processo de capacitação para 
depois levar o aprendizado para os 13 mil colaboradores da 
companhia e sempre que houver uma nova contratação. O 
The Risk Factor é composto de 4 módulos distribuídos em 8 
horas/aula. 

PROGRAMA MULTIPLICADORESS

TREINAMENTO QUE INTEGRA O 
OPS! CHEGARÁ AOS 13 MIL 
COLABORADORES DO GRUPO SOLVÍ.
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SIPAT INTEGRADAPRIMEIRA SIPAT
INTEGRADA DO 
GRUPO FOI 
REALIZADA 
COM SUCESSO!
O EVENTO 100% ONLINE REUNIU COLABORADORES DE 
TODAS AS UNIDADES DO BRASIL E DAS INTERNACIONAIS.

“Todo acidente é evitável” foi a mensagem que ecoou na 
primeira SIPAT integrada do Grupo Solví. A frase é do 
Presidente do Grupo, Celso Pedroso, que fez a abertura da 
Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Este 
ano, o evento teve formato 100% online atingindo 
colaboradores de todo o Brasil, com tradução simultânea 
para as Internacionais. O evento teve organização das 
Equipes de Comunicação e de QSMA do Grupo Solví. Com 
adesão maciça, cerca de 4.000 participantes assistiram às 
palestras durante toda a semana, que teve como tema 
principal: OPS! Meu compromisso com a Operação Segura.
  
Na programação, cases das UVSs e palestras interativas 
com convidados e sorteios de brindes foram responsáveis 
pela audiência do evento. Apontando os celulares para o QR 
Code exibido na tela, os participantes mostraram 
engajamento na jornada de Segurança do Grupo, 
respondendo um Quiz sobre Programa OPS! conduzido no 
primeiro dia por Ailson Mendes, da DuPont Susteinable 
Solutions. Outro convidado da DuPont, Luciano Maffia, 
falou sobre “Liderança na segurança”. “Todos nós podemos 
ser líderes de Segurança”, salientou. “Para isso, além de você 
informar e além de gerar um sentimento e emoção, tem 
uma última coisa que precisa ser feita. Você tem que ser 
exemplo” completou. 

O ator Joaquim Lopes, foi o responsável pelo encerramento 
da semana. Ele entrevistou colaboradores do grupo que 
trouxeram suas percepções do tema segurança e da 1ª SIPAT 
Integrada do Grupo. “Foi um evento diferenciado, que eu 
nunca tinha presenciado em meus mais de 35 anos de 
experiência na área”, disse Valter Álvares, Superintendente 
do QSMA. Para Diego Nicoletti, Diretor Técnico do Grupo e 
Consultor da SMARTie, a SIPAT 2020 superou as expectativas 
pela qualidade dos depoimentos e cases apresentados. 
“Ficou claro que a segurança do Grupo não é de 
responsabilidade de um único departamento. Todos devem 
trabalhar para isso”, afirmou.
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SOLVÍ + ESPM 
JUNTAS PARA INOVAR 
GRUPO FIRMOU PARCERIA COM A 
INSTITUIÇÃO QUE É REFERÊNCIA EM 
COMUNICAÇÃO E MARKETING

A iniciativa que uniu a ESPM - Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - 
e o Grupo Solví aconteceu em outubro 
passado. Ao estreitar ainda mais as 
relações com um dos os principais 
centros de educação do país, com esse 
projeto a empresa buscou fomentar o 
aprendizado e, ao mesmo tempo, 
valorizar as ideias dos jovens em 
formação. Para participar do Desafio 
Solví, os estudantes fizeram suas 
inscrições junto ao NECTS - Núcleo de 
Economia Criativa e Tecnologias 
Socioambientais – da ESPM. Os 
projetos desenvolvidos foram 
avaliados pela Solví, que escolheu as 
melhores ideias para trabalhar a 
imagem da corporação como uma 
empresa sustentável e essencial para o 
meio ambiente. 

Segundo o Superintendente-técnico 
da Solví e responsável pelo projeto, 
Fabiano do Vale, é um desdobramento 
do Prêmio Solví de Inovação.

“Entendemos que a inovação deve 
estar presente em todo o universo da 
empresa, não só na área técnica”, 
afirmou. “Lançamos o desafio e os 
grupos apresentaram suas propostas 
em uma semana e o resultado não 
poderia ter sido melhor”, garantiu.  
O Projeto vencedor foi apresentado 
pela estudante Isadora Zuccolotto, 
durante o Prêmio Solví de Inovação, 
realizado no dia 30 de outubro. A 
proposta apresentada trouxe soluções 
de engajamento do público tanto em 
ações presenciais como nas redes 

sociais, além de criação de produtos 
sustentáveis com a marca. “Buscamos 
criar alternativas que impactassem a 
sociedade por meio da criatividade, 
visibilidade, inovação e 
responsabilidade social e ambiental”, 
explicou a aluna. “A área de 
Comunicação e Marketing viu muito 
valor nas soluções apresentadas e 
pretende colocá-las em prática”, 
parabenizou Ana Rita Castilho Lopes, 
Gerente de Comunicação e 
Responsabilidade Social. 

Além de um voucher para experiências 
de lazer, o prêmio para os vencedores 
incluiu também prioridade na 
indicação de vagas para o Programa de 
Estágio da empresa. Segundo o 
superintendente, o plano é aplicar o 
projeto vencedor em 2021. “Nosso 
objetivo com essa parceria é estreitar e 
ampliar ainda mais o trabalho da Solví 
com Faculdades e Universidades”, 

[PARCERIA]

[ Bate papo entre Grupo Solví e professores e alunos da ESPM ]
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completa o Superintendente. “Estão 
previstas novas parcerias como esta 
para o próximo ano”, finalizou Fabiano.
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GRUPO SOLVÍ 
É MEMBRO 
DA ISWA
ASSOCIAÇÃO ESTABELECE 
NETWORK COM REPRESENTANTES 
DO SETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
EM MAIS DE 70 PAÍSES.

O Grupo Solví vinculou-se, neste 
segundo semestre, a International 
Solid Waste Association – ISWA, a mais 
respeitada associação internacional 
que atua na promoção e 
desenvolvimento dos resíduos sólidos 
para uma sociedade sustentável. 

A associação proporciona entre as 
empresas, a máxima troca de 
informações, experiências e 
divulgando suas melhores práticas 
técnicas-operacionais de Inovação e 
Sustentabilidade, aumentando a 
participação e reconhecimento da 
Solví em âmbito global. 

Todas as unidades Solví podem 
usufruir dos benefícios concedido pela 
ISWA, como acesso a banco de dados, 
publicações, descontos em eventos, 
certificações, entre outros. Para isso, 
devem entrar em contato com a 
Diretoria Técnica do Grupo. 

Para saber mais sobre ISWA, acesse o 
site www.iswa.org ou aponte a câmera 
do seu celular para o QRCODE:

GRUPO SOLVÍ 
INTEGRA REDE BRASIL
DE PACTO GLOBAL
REDE LOCAL DO MUNDO TEM 
COMPROMISSO COM OS 17 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS)

O Grupo Solví é signatário do Pacto 
Global das Nações Unidas, rede com 
mais  de 9.500 empresas e 3.000 
participantes não comerciais 
comprometidos em construir um 
futuro sustentável. É a maior iniciativa 
de sustentabilidade corporativa do 
mundo, sendo uma chamada para que 
as empresas alinhem suas estratégias 
e operações aos 10 princípios universais 
nas áreas de Direitos Humanos, 
Trabalho, Meio Ambiente e 
Anticorrupção e desenvolvam ações 
que contribuam para o enfrentamento 
dos desafios da sociedade. A Agenda 
2030, aprovada pelo movimento em 
2015, como um plano de ação para o 
período 2015-2030, tem como principal 
pilar os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

de atuação. Em 2020, lançou sua 
Estratégia 2030 com foco no aumento 
do nível de ambição do setor 
empresarial brasileiro para o alcance 
dos ODS e no impacto direto nas metas 
dos objetivos globais e compromissos 
públicos das empresas. Nos dois 
primeiros anos, a Rede Brasil direciona 
seu foco para os ODS 3 , 5, 6 , 13 e 16.

Inova2030 - Jovens Inovadores em ODS

Entre agosto de 2019 e junho de 2020, a 
Rede Brasil de Pacto Global realizou a 
primeira edição do Inova2030 - Jovens 
inovadores em ODS, programa de 
aceleração para jovens profissionais 
que querem solucionar um desafio do 
negócio e contribuir para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Dentre os 43 jovens 
de 15 empresas brasileiras que 
participaram dessa primeira edição, 
estavam Nathália Carneiro, Auditora 
Interna, Maiara Goulart, Coordenadora 
de Projetos e Thiago Zanon, Supervisor 
de Valorização de Resíduos do Grupo 
Solví com o projeto “Avaliação da 
instalação de módulos fotovoltaicos 
em área de aterros sanitários 
encerrados”. O Diretor Técnico do 
Grupo, Diego Nicoletti participou 
como sponsor dessa equipe. 

“Foi muito instigante essa 
participação, pois trabalhamos com 
orientadores que trouxeram 
abordagem social, econômica e 
ambiental. Foi uma grande 
oportunidade de acelerar um projeto 
estratégico para a empresa, alinhado 
com os ODS e que reverte bons 
resultados para o negócio e para a 
sociedade” - Thiago Zanon, da 
Superintendência Técnica e 
Engenharia do Grupo Solví. 

Estratégia 2030

A terceira maior rede local do mundo 
tem como missão mobilizar as 
empresas brasileiras para que integrem 
o ODS em seus objetivos e estratégias 

[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO]
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Economia Circular

O CAMINHO DA 
ECONOMIA CIRCULAR 

Termos como design regenerativo, economia de 
performance, ecologia industrial, biomimética, blue 
economy e biologia sintética são cada vez mais presentes 
em nossos dias.  Eles fazem parte de conceitos criados pela 
Economia Circular, que propõe uma nova relação com o 
consumo, matérias-primas e resíduos que, em muitos países 
da Europa já é regida por Leis. 

No Brasil, o Grupo Solví é pioneiro nesse cenário implantando 
inovações e soluções que unem tecnologia de ponta e 
modelos sustentáveis.

Gerando emprego e renda

A Central Mecanizada de Triagem, da Loga, em São Paulo, 
viabiliza o trabalho de cooperados na linha de produção. 
Inaugurada em 2014, seu fluxo mescla etapas manuais com 
mecanizadas a partir de tecnologia alemã, gerando renda 
para cerca de 900 famílias da cidade. Com equipamentos de 
última geração e investimentos de cerca de 7 milhões de 
dólares, a unidade tem capacidade para processar até 250 
toneladas de recicláveis por dia. 

Os materiais coletados pela UVS  são enviados à CMT Loga e 
para as 26 cooperativas cadastradas pela Prefeitura. Ao 

ATUAÇÃO DO GRUPO INCREMENTA 
DIÁLOGO E PROPÕE REFLEXÃO 
SOBRE CONSUMO CONSCIENTE E 
ECONOMIA CIRCULAR
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[Alunos da escola participante do Programa de Coleta Seletiva desenvolvido pela UVS Essencis Caieiras. Foto: Essencis Caieiras ]

[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO]



todo, 25 caminhões prestam esse serviço no Agrupamento 
Noroeste de São Paulo, percorrendo cerca de 4.500 
quilômetros de vias públicas. O objetivo da empresa é 
ampliar essa quilometragem para os 7.200 quilômetros já 
coletados em resíduo comum atualmente. 

Reflexão e mudança de comportamento  

Desde 2018, a Essencis Caieiras, em parceria com a Prefeitura 
Municipal mantém o Programa de Coleta Seletiva na cidade. 
A ação tem por objetivo implantar política pública na cidade 
que ofereça melhor reaproveitamento dos resíduos gerados 
no município, além de gerar renda e empregos na cidade.

A empresa já instalou 16 PEVS – Pontos de Entrega 
Voluntária para coleta dos materiais, com 36 escolas 
municipais participantes e mais de 15 toneladas de materiais 
recolhido. O programa já capacitou 800 pessoas e além da 
doação de insumos, a UVS realiza palestras nas escolas com 
o apoio dos agentes ambientais da Secretaria de Meio 
Ambiente do município.

 “Esses debates trazem mudança de visão de todos aqueles 
que de alguma forma se preocupam com o meio ambiente”, 
afirma Nathalia Siqueira, Analista de Responsabilidade 
Social da UVS Essencis Caieiras. 

“Já iniciamos também a implantação em prédios públicos da 
cidade, considerando UBS unidades básicas de saúde. Os 
PEVS existentes ganharão coletores de eletroeletrônico”, 
atualiza Nathalia.

A mudança vem de dentro 

Desde 2019, a São Carlos Ambiental realiza um Programa de 
Coleta Seletiva Interna. Em parceria com a COOPERVIDA 
(Cooperativa de Catadores de Recicláveis de São Carlos), a 
iniciativa gera renda para aproximadamente 50 famílias.

Somente no primeiro semestre de 2020, os cooperados 
retiraram 702kg de recicláveis na unidade. A iniciativa 
inspirou Erivelto Bernardi, mecânico da UVS, que criou um 
suporte com proteção para as bags a partir do 
reaproveitamento de materiais que seriam descartados. 
Erivelto produziu um modelo igual para ser doado para uma 
escola da comunidade.
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[Central de Triagem de recicláveis da UVS Loga. Foto: Banco de imagens  Loga]

[Erivlto Bernardi, colaborador da manutenção da UVS São Carlos Ambiental ao lado da BAG de reciclaveis. 
Foto: São Carlos Ambiental]
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SOLVÍ 
NA MÍDIA

[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO]

O ano de  2020 foi marcado pelo avanço da Covid-19. A 
pandemia se expandiu por todo o mundo e trouxe fortes 
impactos ao Brasil. A imprensa obviamente foi pautada 
pelo tema e o Grupo Solví se destacou com ações e 
medidas tomadas para proteger seus funcionários e, ao 
mesmo tempo, manter suas operações que estão entre 
os serviços essenciais. 

Até o final de setembro, foram 68 inserções de ações do 
Grupo na imprensa brasileira em pautas diversas. Confira 
alguns veículos que abriram espaços para a Solví contar 
sobre sua atividades em território nacional. 

COMUNICAÇÃO CLARA E APROPRIADA FORTALECE A 
IMAGEM DA  EMPRESA

PARA CONFERIR ESTAS E
MAIS NOTÍCIAS NA ÍNTEGRA, ACESSE O NOSSO 

SITE ATRAVÉS DO QRCODE OU ATRAVÉS DO 
LINK: WWW.SOLVI.COM

#UmGestoDeGratidão - Jornal 
Nacional e Rádio CBN

A campanha #UmGestoDeGratidão, que mobilizou seus 
colaboradores, UVSs e empresas parcerias para arrecadar 
cestas básicas e beneficiar as famílias em situação de 
vulnerabilidade, ganhou grande destaque. No dia 22 de maio, 
o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, destacou a 
ação do Grupo que destinou R$ 10 milhões em ações de 
combate à doença e R$ 1,2 milhões investidos na doação de 
cestas básicas, máscara e álcool em gel. No mês seguinte, a 
rádio CBN convidou Ana Rita Castilho Lopes para uma 
entrevista sobre o assunto.

Confira na 
íntegra a 

matéria do 
Jornal 

Nacional

Confira na 
íntegra a 

matéria da 
Rádio CBN
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“Herois bem protegidos” - Programa 
É de Casa / Rede Globo

A campanha “Heróis bem protegidos”, lançada pelo Grupo para 
a conscientização da população sobre os riscos que correm os 
coletores com resíduos descartados inadequadamente gerou 
uma inserção no “É de casa” com o tema “Objetos Cortantes 
Causam Acidentes”, programa exibido pela Globo nas manhãs 
de sábado. 

Confira na íntegra 
a matéria no 

Programa “É de 
casa” da TV Globo

Lançamento SMARTie 
Mesmo em meio à pandemia, a companhia lançou o primeiro 
programa de aceleração voltado para o meio ambiente, a 
SMARTie que também ganhou manchete do Jornal O Estado 
de São Paulo no dia 1 de julho. Para a reportagem, Julio Begalli, 
líder de Operações da SMARTie, foi entrevistado e contou os 
detalhes do Programa de aceleração que contemplou 10 
startups com ações voltadas comprometidas com o meio 
ambiente e voltadas para à destinação, valorização, 
transporte e uso de resíduos para gerar ou otimizar energia. O 
assunto foi tema de matéria também na versão online da 
Revista IstoÉ Dinheiro, dos portais Whol e Terra e no site da 
Revista Forbes Brasil.

Confira na 
íntegra a 

matéria do
Estadão

Confira na 
íntegra a 

matéria na 
Isto É 

Dinheiro

Confira na 
íntegra a 

matéria na 
WHOW!

Confira na 
íntegra a 

matéria na
Forbes

Centro de Educação Ambiental da 
Essencis Caieiras - Isto é Dinheiro

Em março, a inauguração do Centro de Educação Ambiental da 
Essencis Caieiras ganhou espaço na IstoÉ Dinheiro. A 
publicação entrevistou a Coordenadora de Excelência e 
Sustentabilidade Empresarial da unidade que conta sobre os 
benefícios da iniciativa na UVS para o reconhecimento de seus 
esforços junto à sociedade.
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SMARTIE, 
A CORPORATE 
VENTURE DO 
GRUPO SOLVÍ

Em março deste ano, o Grupo Solví lançou a primeira 
Corporate Venture voltada exclusivamente para meio 
ambiente do Brasil. O programa de aceleração busca 
principalmente inovações voltadas à destinação, 
valorização, transporte e uso de resíduos para gerar ou 
otimizar energia. Segundo Julio Begali, head de 
Operações da SMARTie, a primeira edição do programa 
superou as expectativas. “Surpreendeu não só pela 
quantidade de inscrições recebidas, mas também pelo 
alto nível das soluções apresentadas”, disse. “O 
Programa atraiu 125 startups, que passaram por 
avaliações, das quais 7 chegaram à última das 5 fases 
do programa”, explicou. 
 
A primeira etapa do programa foi o lançamento dos 
desafios nas verticais valorização de resíduos; 
recuperação e otimização de energia; logística e 
logística reversa, e otimização e automação de 
processos. Os selecionados passaram por mais quatro 
fases até o fim de setembro. Na última fase, que 
ocorreu durante o mês de novembro, as 7 finalistas – 
Ecotires; Kemia Tratamento de Efluentes; Lemobs; 
Logpyx, Polen, Cerensa e Eco Panplas - fizeram suas 
provas de conceito em unidades do Grupo onde 
aplicaram suas soluções em nossas operações.
“Após a prova de conceito, as startups passaram pelo 
demo day, que consiste em fazer uma nova 
apresentação ao conselho da SMARTie”, explica o head 
do programa. O Conselho da SMARTie é formado pelo 
acionista e Presidente do Conselho de Administração 
da Solvi, Carlos Villa, pelo Presidente do Grupo, Celso 
Pedroso, pelo Diretor Técnico, Diego Nicolleti, pelo 
consultor e CEO do Grupo Empreenda, César Souza e 
pelo CEO e fundador do BR Angels, Orlando Cintra. 

“Além de mentoria com executivos do grupo e 
especialistas do mercado, as participantes têm como 
benefícios potenciais o acesso aos nossos mais de 
7.000 clientes e a possibilidade de acesso a equity do 
Grupo Solví, o maior da América Latina”, ressalta. “O 
Programa tem três opções de negócios: parceria, 
equity (a empresa entra com recursos a serem 
aplicados na startup) ou um mix dos dois modelos”, 
complementa Julio.

As startups finalistas têm ainda acesso aos serviços e 
facilidades dos parceiros da Corporate Venture da 
Solví: STATE Innovation Hub; Climate Ventures, 
plataforma de inovação multisetorial; Khanum, 
consultoria em inovação; Funifier Gamification 
Solutions; o escritório Huck Otranto Camargo 
Advogados; e a WaM, Aceleradora Corporativa. 

Acesse o site e acompanhe todas as etapas do 
#DesafioSmartie: www.smartie.global

PRIMEIRA RODADA DE DESAFIOS DO 
PROGRAMA ATRAIU MAIS DE 100 
STARTUPS COM SOLUÇÕES 
INOVADORAS PARA O MEIO AMBIENTE

[ Júlio Begali, Head da SMARTie  e visitas às Startups classificadas nas PocS
Foto: Beatriz Ramos e EduardoGuimarães]

[INOVAÇÃO]
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PRÊMIO 
SOLVÍ DE 
INOVAÇÃO 
2020

[INOVAÇÃO]

PREMIAÇÃO ONLINE MARCOU A 
REVELAÇÃO E COMEMORAÇÃO DOS 
GANHADORES DA 13ª EDIÇÃO

O Prêmio Solví de Inovação bateu recorde de inscrições este 
ano. Foram 173 projetos, envolvendo 330 colaboradores nas 
quatro categorias: Inovação de produto/ de serviço ou de 
processo; Inovação administrativa / comercial; Eficiência 
operacional e Ideias inovadoras, premiando do primeiro ao 
quinto colocado. Foram premiados também dois projetos 
do Programa de Estágio que se inscreveram no PSI. A banca 
julgadora é formada pelos Diretores Célia Francini, Diego 
Nicoletti, Lucas Radel e pelos Superintendentes Valter 
Álvares, Carlos Balote e Fabiano Souza. Os primeiros 
colocados ganharam troféu e um pacote de viagem e do 
segundo ao quinto, um voucher Viva Experiência. A 
revelação dos vencedores aconteceu em evento via zoom no 
dia 30 de outubro.

A cerimônia de entrega foi conduzida de maneira interativa 
por Fabiano Souza, Superintendente técnico e Ana Rita 
Castilho Lopes, Gerente de Comunicação e Responsabilidade 
Social do Grupo, que conduziram a premiação com palestras 
de convidados, entrevistas, vídeos e manifestações do 
público. Na ocasião, Diego Nicoletti, Diretor Técnico da Solví 
disse que a empresa atingiu um novo patamar em relação à 
inovação. Para ele, o foco deve estar sempre na inovação 
tangível. “Uma pequena mudança de processo ou de 
equipamento pode gerar grandes resultados”, citou. “Esse é 
o caminho que a empresa quer continuar trilhando”, 
enfatizou.  Segundo Júlio Begali, head de operações da 
SMARTie, que também falou ao público na tarde de 
premiação, o alicerce tem de estar bem sólido para se 
alcançar o patamar desejado. “Não existe inovação 
disruptiva sem a incremental ou adjancente”, opinou.  
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Orlando Cintra, membro do Conselho da SMARTie e criador 
do grupo de investimento BR Angels, foi outro convidado da 
tarde falando sobre “Inovação e intraempreendedorismo”. 
“Não é preciso um carro voador para ser inovação”, garantiu. 
“O importante é planejar, programar e priorizar essas ações 
de fomento e isso a Solví faz muito bem há muitos anos, 
dando espaço para que seus colaboradores cresçam e 
contribuam para o ecossistema”, completou. “173 projetos!”, 
enfatizou Fabiano.

 “Esse acervo intelectual gigante tem um 
grande potencial empreendedor”, comemorou. 

“É muito tocante fazer parte de uma empresa que promove 
o empreendedorismo. Enche a gente de orgulho e energia!”, 
concordou Ana Rita. Na ocasião, também foi apresentado o 
projeto vencedor do desafio  realizado com a ESPM, lançado 
pelo Grupo Solví. A ação é um desmembramento do Prêmio 
Solví de Inovação.

Alto nível 

Segundo Lucas Radel, Diretor de Desenvolvimento 
Organizacional e Gestão de Pessoas, a escolha dos 
premiados foi uma tarefa difícil para a comissão julgadora. 
“Não pela quantidade, mas pelo alto nível dos projetos 
inscritos, com muitos empates na pontuação máxima”, 
apontou. Lucas também ressaltou o bom desempenho dos 
projetos da categoria estagiários.  “Foi surpreendente 
também para a banca a qualidade das propostas 
apresentadas”, disse. 

Para Celso Pedroso, o número de inscrições comprova que a 
Solví é uma empresa em constante evolução. 

“A inovação é o que nos mantém como líder 
no nosso setor e sem ela a empresa deixa de 
ter relevância”, frisou. 

“Os projetos são fantásticos. Tenho certeza do grande 
potencial que temos dentro da empresa e que existem 
muitos outros que podem ser aplicados”, constatou. “Quero 

agradecer e parabenizar a todos que se inscreveram”, 
comemorou o Presidente do Grupo Solví.

App Solví Connect

A premiação abriu espaço para o lançamento do app Solví 
Connect, novo canal de informação integrada da empresa. 
Desenvolvido no Programa Liderar, com o apoio da área 
Comercial e TI, o aplicativo é compatível com sistemas 
android e IOS e disponibilizará todas as informações da 
empresa. “O projeto está em desenvolvimento e será 
integrado com a nossa Intranet”, explicou Ana Rita, 
responsável pelo  projeto. “A partir desse app será possível 
fazer postagens nas nossas redes sociais e acessar 
informações sobre nossas unidades, inovações, serviços, 
tecnologias e projetos”, detalhou. “É mais uma ferramenta 
que vai possibilitar que nossos conceitos cheguem de forma 
ágil, moderna e interativa ao nosso público”, explicou a 
Gerente de Comunicação e Responsabilidade Social do 
Grupo Solví. O app dará acesso a vídeos, áudios e podcasts, 
acervo de imagens, artigos, matérias e participação em 
grupos temáticos.

[ Diego Nicoletti, Diretor técnico do Grupo Solví e 
conselheiro da SMARTie. Foto: Acervo Solví]

[ Fabiano do Vale, 
superintendente técnico do 

Grupo Solví e Ana Rita, Gerente 
de Comunicação e Marketing 

do Grupo Solví e Gerente do 
Instituo Solví, apresentadores 

do Prêmio Solví de Inovação 
2020. Foto: Acervo Solví]

[ Celso Pedroso, CEO do Grupo Solví, em sua participação no Prêmio Solví de Inovação 2020. 
Foto: Acervo Solví]
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CLASSIFICAÇÃO 
GERAL

Eficiência 
Operacional

Ideias
Inovadoras

Administrativo
Comercial

Inovação de
processo e
produto

Estagiários

Aline Rodrigues e Thaís 
Paixão | UVS São Carlos

Wagner Ribeiro e 
Leonardo Santana 

UVS Bob Ambiental

Anízio Sousa e 
Bárbara Cruz

UVS CSC Solví

Automação de 
Processos RPA 
no CSC

Utilização de 
membranas contactoras 
para recuperação de 
nitrogênio amoniacal do 
chorume para a 
produção de sulfato de 
amônia

Mapeamento de riscos 
dos setores da coleta 
domiciliar

Roberta Moraes e Bruno 
Tyaki de Araújo
UVS Solví

Alternativa para a 
destinação final do 
Chorume, 
utilizando-o no 
coprocessamento da 
indústria cimentícia

Juliana Hermes Feijó 
com mentoria de Luís 
Moacir 
UVS CRVR Santa Maria

Termografia de 
Identificação de 
Infiltração

Leonardo Sebastião 
e Mauro Matthey
UVS SBA

Domingo Legal

Letícia Vardieiro e 
Vivyane Sousa Rios 

UVS Battre

Ecocobertura

Silmara Madeira e 
Henrique Barbosa da 

Silva |UVS Solví

Implantação de 
ponto eletrônico 
móvel com 
reconhecimento 
facial

Ariane Mayer e 
Alcides de Lima
UVS Essencis 
Taboão da Serra

Incineração de gases 
nocivos à camada de 
ozônio

Fernanda Carneiro 
de Campos, com 
mentoria de 
Vivyane Sousa Rios 
UVS Battre

Chorume Control 

Carlos Viana de Oliveira 
Neto e Jamile Sousa 
Lins | UVS Sotero

Responsabilidade 
Socioambiental e 
parceria com a 
comunidade do Malê 
Debalê

Arthur Bevilacqua e 
Fábio Assunção 
Hipólito | UVS SBA

Programa Palma

Adrian Mizael e 
Joselma Rocha Lopes 
UVS Solví

Portal para PPCS

Leonardo Gouveia de 
Souto e Aimar Nicoletti
UVS Essencis Curitiba

Implantação Unidade 
de Tratamento 
biológico de solos 
contaminados por 
técnica de biopilha

Gabriel Coqueiro da 
Silva e Thiago Oliveira
UVS Essencis Caieiras

Mudança de Layout 
Sucata eletrônica

Luan Carvalho e 
Pollyana Lopes
UVS GRI

Recuperação de álcool 
sujo com essência para 
retorno ao processo 
produtivo

Aline Lemos de Ramos 
e Nathalia Siqueira
UVS Solví

UVS Virtual

Henrique Antunes e 
Ezequiel Somaville
UVS CRVR Minas do 
Leão

Monitoramento 
geotécnico de marcos 
superficiais com 
dispositivo de 
centragem de força

Hannokh Yamagishi e 
João Pedro Vieira
UVS São Carlos

Caminhão compactador 
de lixo trucado com 4 
eixos – centopeia

Luís Lopes e Thiago 
Arias | UVS Solví

Itens de Segurança para 
veículos das UVSs

Margareth Falcão e 
Fábio Bastos
UVS Battre

Mel da Mata: 
meliponários 
polinizadores

Marcelo Oliveira 
Marques e Jaime Toloza
UVS SBA

Incremento em 
equipamento 
lava-container

CATEGORIAS 1º LUGAR 2º LUGAR 3º LUGAR 4º LUGAR 5º LUGAR
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Desde 2018, quando iniciou seus 
serviços na cidade de Córdoba, a LAM 
realiza o Plano de Relações 
Comunitárias de conscientização da 
comunidade sobre a questão da 
separação do lixo. A ação acontece em 
parceria com centros culturais, museus 
e com a Câmara Municipal de Córdoba, 
em que voluntários se encarregam de 
levar informações às pessoas. 

Com a chegada da pandemia, a UVS 
reestruturou sua forma de trabalhar, 
passando a utilizar mais as redes 
sociais. Na plataforma Meet, foram 

[INTERNACIONAL]

[Entrega de imã informativos UVS LAM - AR. Foto: Acervo LAM]

[Entrega de imã informativos UVS LAM - AR. Foto: Acervo LAM]

realizados encontros e treinamentos 
com diferentes empresas e instituições 
interessadas em fazer parte do 
programa. 

A UVS também criou um ímã 
informativo sobre o lixo seco, que 
passou distribuído de porta em porta 
nas residências de nos bairros onde 
atua, para que cada cidadão tenha os 
dados necessários ao seu alcance.
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A UVS Vega Bolívia se solidarizou com as famílias dos bairros 
mais vulneráveis da Santa Cruz de la Sierra. O Aterro San 
Miguel de los Junos mobilizou seus colaboradores em uma 
arrecadação interna para fazer doações às pessoas do 
entorno do aterro, entregando cestas de alimentos a 50 
famílias da comunidade. “A situação ficou muito difícil, mas 
ao mesmo tempo multiplicaram-se gestos de solidariedade”, 
disse Paul Canido, responsável pelo Departamento de 
Comunicação da unidade.

“Um exemplo disso foi a criação de uma rede de chamada de 
“panelas comuns” para alimentar famílias inteiras, 
principalmente na periferia de Santa Cruz”, contou. 

PANELAS 
COMUNS

[INTERNACIONAL]

LIÇÃO DE RESISTÊNCIA E SOLIDARIEDADE 
EM TEMPOS DE CRISE 

Bolívia

[Alimentos arrecadados para entrega às famílias do bairo Santa Cruz de la Sierra - BO. 
Foto: Acervo Vega Bolívia]

[Colaboradores da UVS Vega Bolívia entregando alimentos arrecadados Foto: Acervo Vega Bolívia]



INNOVA AMBIENTAL 
NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE 
MAMA E COVID-19 

[INTERNACIONAL]

No mês dedicado à luta contra o câncer 
de mama, a Innova Ambiental se tingiu 
de rosa. Durante 30 dias, um caminhão 
de coleta pintado com essa cor 
percorreu as principais ruas e avenidas 
de Lima com o objetivo de sensibilizar 
e conscientizar os cidadãos e 
colaboradores sobre a detecção 
precoce da doença. 

O Peru registra 4 mil novos casos 
anualmente. No entanto, segundo a 
OMS, a taxa de cura desse tipo de 
tumor é de quase 95% se detectado 
precocemente. “Seu futuro em suas 
mãos” foi o mote com o qual a Innova 

Ambiental buscou dar visibilidade à 
doença, enfatizando a importância da 
detecção precoce.

 “À medida que continuamos a lutar 
contra o Covid-19, também não 
devemos esquecer a prevenção do 
câncer. A Innova Ambiental busca 
conscientizar a sociedade sobre o 
tema. É um esforço coletivo dos 
colaboradores. Todos juntos contra o 
câncer de mama!” - afirmou José Diniz, 
Gerente Geral da UVS. 

[Equipes operacionais da UVS INNOVA Peru preparados para conscientização de combate ao cancêr 
de mama. Foto: Acervo INNOVA Ambiental]
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A UVS LimpAr, na cidade de Rosário 
criou uma resposta estruturada que 
permitiu enfrentar os impactos da 
Covid-19 na Argentina. Os líderes 
desenvolveram estratégias para cada 
um dos cenários possíveis em que a 
atividade pudesse estar envolvida. Foi 
criado um plano de comunicação com 
os diferentes grupos de interesse: 
funcionários, clientes, vizinhos, outras 
UVSs, convocação a artistas, atletas, 
etc. 

“Enfrentamos o ano mais estranho de 
nossa história com criatividade, 
resiliência, capacidade de empatia, 
flexibilidade e rapidez para administrar 
as mudanças”, disse Mabel Bontempi, 
líder de Comunicação da UVS. 

Foram exploradas diversas estratégias 
para proteger os trabalhadores sem 

interromper o serviço essencial de 
coleta de lixo público, como a instrução 
para o uso de EPIs, desinfestação de 
caminhões e equipamentos, lavagem 
das mãos regularmente e para manter 
as práticas de trabalho seguro. 

Da mesma forma, os planos de 
trabalho e o uso de insumos foram 
adaptados para garantir a limpeza e 
desinfecção dos espaços públicos. As 
operações de higiene urbana foram 
reforçadas em setores estratégicos da 
cidade como as praças Sarmiento e 
Pringles e pontos de ônibus.

[Operação de desinfecção de espaços públicos da UVS LimpAr, Rosário - AR  e medição de temperatura. Foto: Acervo LimpAr]

EMPATIA 
E RESPOSTA ÁGIL PARA 
TODOS OS PÚBLICOS

[INTERNACIONAL]
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BeSMARTieBeSMARTie
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BeSMARTieBeSMARTie
BeSMARTie
BeSMARTie
BeSMARTie
BeSMARTie
BeSMARTie

smartie.global SMARTie Environmental Smart Solutions www.smartie.global

Promovendo soluções ambientais 
inovadoras ao conectar ideias que 
quebram barreiras.

Quer se conectar com o mundo das 
startups? Entre em contato com o 
time SMARTie!
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