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Palavra do Presidente

Nesta edição da nossa Revista S, vamos dar um giro pela Região Sul do Brasil, que esbanja 
beleza, riqueza cultural. Nos três estados, nossas operações geram cerca de 400 empregos 
diretos nos 18 municípios que sediam UVSs das empresas Essencis, CRVR e GRI. 

Você vai conhecer as ações que fortaleceram a área de QSMA e que estão posicionando o 
Grupo  em um novo patamar de segurança. Com o  apoio da Dupont Susteinable Solutions, 
empresa referência internacional nessa área, uma pesquisa sobre a cultura de segurança foi 
realizada nas unidades e um novo programa desenvolvido. Batizado como OPS! - Operar com 
Produtividade e Segurança, a ferramenta tem seu foco na conscientização pessoal para 
elevar o nível de sensibilização e reduzir ou eliminar a frequência de comportamentos não 
seguros. 

A evolução na área de prevenção de acidentes no ano de 2019 está também no especial sobre 
os Simulados de Emergência realizados em nossas UVSs. E, ainda, você vai entender as 
mudanças na estrutura dos valores do Grupo com a inclusão de Operar Seguro e a junção da 
Excelência e Dinamismo. 

Tudo que aconteceu na 6ª Semana da Integridade e Sustentabilidade Solví e o que as 
unidades estão fazendo na busca da certificação ISO 37001, que certifica o ambiente livre de 
suborno também estão detalhados nesta revista. Já temos três empresas certificadas - Loga, 
Solví Participações e Innova Peru. As UVSs CRVR, Battre, Sotero Ambiental e Essencis Minas 
Gerais já estão em processo adiantado de certificação.

As inovações e tecnologias que colocam o Grupo Solví  junto a referências mundiais em 
relação ao movimento para frear o aquecimento global também são destaques nesta revista. 
O Incinerador da Essencis Taboão da Serra foi o único escolhido, no Brasil, para participar do 
Programa de Gerenciamento e Destinação Final de Resíduos de Substâncias Destruidoras do 
Ozônio (SDOs), coordenado pelo MMA e implementado pelo  Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento - PNUD.  

Essa matéria traz também o pioneirismo do Grupo na transformação de metano em energia 
elétrica e as três usinas de biogás - Minas de Leão no Rio Grande do Sul; Essencis Caieiras, em 
São Paulo e Battre, na Bahia - autorizadas a operar no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto e que colocam a empresa na liderança 
entre os geradores de crédito de carbono do mundo.

Veja também os detalhes do Encontro de Líderes Solví, evento no qual foi apresentado o 
fundo Macquarie, novos investidores do Grupo. As próximas páginas da Revista S mostram 
ainda ações das nossas UVSsinternacionais, iniciativas socioambientais, a megaoperação 
realizada durante o Círio de Nazaré, em Belém, as novas ETEs em Minas do Leão, RS e Guapó, 
GO  e histórias de nossa gente como Carlos Silva Cordeiro, o Oreia, coletor da UVSs 
São Bernardo Ambiental que está fazendo bonito nas pistas de corrida. 

Tenha uma boa leitura!

Celso Pedroso

Diretor Presidente do Grupo Solví Revista S 
inclusiva
acesse e ouça
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Com uma população de 29 milhões 
de habitantes, a Região Sul é composta 
por três estados - Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul - que são 
responsáveis por 16,6% de todo os 
Produto Interno Bruto nacional (PIB), 
com uma economia bem variada e 
distribuída principalmente nos setores 
agropecuária, indústria, extrativismo e 
turismo. O Sul é responsável por quase 
a metade de toda a produção brasileira 
de grãos. 

Em uma área de 576.773,368 km² 
localizada ao sul do Trópico de 
Capricórnio, espalham-se planícies, 
depressões e planaltos com 
características climáticas bem 
diferentes do resto do país que lhes dão 
suas belas e diversas paisagens como as 
da Matas dos Pinhais ou das Araucárias 
- árvores de 20 a 30 metros de altura -
em locais com altitudes superiores a
500m. Nas coxilhas, as suaves colinas
do Rio Grande do Sul, estendem-se as
pradarias que seguem em direção à
Argentina e Uruguai. Seu litoral reserva 
belas surpresas, com praias intocadas,
águas cristalinas e temperaturas mais
amenas em relação ao resto do país.

SUL
MARAVILHA!

IMPOSSÍVEL NÃO SE 
APAIXONAR: A NATUREZA 
ESBANJA BELEZA, O CLIMA 
É AMENO E A RIQUEZA 
CULTURAL ENCANTADORA 

[CAPA]
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As curvas da Graciosa

Uma boa maneira de desfrutar das 
belas paisagens da Região Sul, no 
estado do Paraná, é percorrendo a 
Estrada da Graciosa (40 Km), que liga 
Curitiba às charmosas e históricas 
Morretes e Antonina. Partindo da 
capital paranaense, são 40 km pela 
BR-116 até o Portal da Estrada da 
Graciosa. A antiga estrada dos tropeiros 
passa pela parte mais intacta da Mata 
Atlântica. Um trecho preservado ainda 
em paralelepípedo faz suas curvas 
sinuosas onde pode-se avistar encostas 
floridas, cachoeiras e picos formando 
uma belíssima paisagem.

Um trecho da área declarado pela 
UNESCO como Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica engloba dois 
importantes parques: os Parques da 
Graciosa e o Roberto Ribas Lage, ambos 
estaduais. Ao longo do percurso há 
locais para descanso e acessos para 
trilhas. 

Nos restaurantes da região, o prato 
principal é o Barreado, feito com carne 
bovina temperada com cebola, alho, 

toucinho de porco, pimenta-do-reino, 
louro e cominho e cozida por horas em 
uma panela de barro até desmanchar. 
Ao preparo, mistura-se farinha de 
mandioca e serve-se com arroz e 
banana-da-terra fatiada.

Também se deve a esses imigrantes o 
desenvolvimento da economia baseada 
na pequena e média propriedade rural 
de policultura. Os italianos se fixaram 
na região de Bento Gonçalves e 
Garibaldi e se expandiram pela Serra 
Gaúcha. Em Santa Catarina, Blumenau 
é um exemplo da influência alemã. No 
Paraná, os italianos estabeleceram-se 
na região litorânea, sendo depois 
atraídos para Curitiba e região do 
entorno, onde se dedicaram à lavoura 
do café. 

Rota dos Vinhos

A região que recebeu os primeiros 
imigrantes italianos no fim do século 
XIX hoje se destaca como principal 
produtora de vinhos e espumantes do 
Brasil, que já ostentam muitos prêmios 
internacionais. São inúmeras vinícolas 
em três cidades - Bento Gonçalves, 
Garibaldi e Monte Belo do Sul, que 
formam a famosa Rota do Vinho. A três 
cidades são muito próximas, o que 
facilita o passeio, com vários roteiros 
para quem quer conhecer a produção 
brasileira que está cada vez mais se 
destacando no cenário internacional. 

Outra maneira inigualável de conhecer 
a região é a bordo da Maria Fumaça que 
percorre 23 km entre as cidades de 
Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e 
Garibaldi, a partir de estações cheias de 
charme e história. Cada uma delas tem 
uma atração especial: em Bento, 
degustação de vinho; Garibaldi, o 
destaque é a música gaúcha e italiana, 
além de vinhos espumantes e moscatel. 
Em Carlos Barbosa, mais música e festa 
recebem os passageiros da Maria 
Fumaça.

[Banco de imagens WikimediaCommons. Foto: Victor Oliveira Sartório]

[Vila Alemã, Blumenau, SC - Banco de imagens Deposiphotos. Foto:  
paulobaqueta]

Muitos povos, muitas culturas

No século XVII, o Sul do Brasil era 
habitado somente pelos povos 
indígenas carijós, guaranis e kaingangs, 
quando chegaram os jesuítas com a 
intenção de catequizar os povos 
nativos. Fundaram ali as chamadas 
missões, onde os índios se dedicavam à 
agricultura, à pecuária e aprendiam 
alguns ofícios, a ler e a escrever. Depois, 
esses índios tiveram que fugir da região 
que passou a ser alvo de ataques dos 
bandeirantes vindos principalmente de 
São Paulo, deixando para trás suas 
terras e rebanhos.

Nos séculos XIX e XX, chegaram os 
imigrantes alemães, italianos e 
açorianos fundando colônias que se 
tornaram cidades importantes. Vieram 
também ucranianos, poloneses, russos, 
trazendo seus costumes, arte, música, 
culinária, arquitetura e até o idioma. 

[Vinhedo, Bento Gonçalves, RS - Banco de imagens Deposiphotos. Foto: lltrarbach]
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Santa e bela Catarina

Os primeiros povoados fundados 
pelos imigrantes italianos no século 
XIX em Santa Catarina hoje são 
importantes centros econômicos do 
estado - Tubarão e Criciúma. Outras 
cidades que se destacam com essa 
influência em sua arquitetura, festas 
e culinária são Urussanga, Nova 
Veneza e Orleans. Em São Martinho, 
Santa Rosa de Lima e Forquilhinha, 
prevalecem os traços da cultura 
alemã. 

A memória de Anita Garibaldi, 
catarinense que lutou ao lado de 
Giuseppe Garibaldi em terras 
brasileiras, uruguaias e italianas está 
preservada em museus da sua cidade 
natal, Laguna, que tem Centro 
Histórico tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Na mesma região, 
o Farol de Santa Marta, de 1891, é o
maior em alcance visual de toda a
América do Sul.

Famosa por suas praias paradisíacas, 
Santa Catarina atrai amantes dos 
esportes ao ar livre e estilo de vida 
saudável. Dependendo do vento e da 
maré, as ondas de suas praias atingem 
impressionantes 9 m de altura. Em 
Imbituba, na Lagoa e Praia de 
Ibiraquera, os bons ventos favorecem o 
kitesurfe e o windsurfe. De junho a 
novembro, as baleias-francas vão para 
essa região para ter seus filhotes.

Tesouros revelados

Florianópolis é um dos 115 municípios 
catarinenses que possuem culturas 
pré-coloniais. A capital pode ser 
considerada um museu a céu aberto 
com suas gravuras rupestres e oficinas 
líticas (locais usados para a produção 
de ferramentas a partir de rochas, 
como machados e artefatos como 
figuras humanas ou de animais). 

Em agosto de 2018, uma ossada milenar 
praticamente inteira e preservada foi 
localizada em escavações próximas à 
construção do Elevado do Rio Tavares, 
no sul da ilha catarinense. A área é um 
território de sambaquis ou concheiros 
de formações geológicas de grande 
importância histórica e arqueológica. 

Segundo análises preliminares, o 
esqueleto ancestral deve ser datado de 
cerca de 3.000 anos (ou 1.000 a.C.). Um 
ótimo passeio para conhecer mais 
sobre o assunto, em Florianópolis é o 
Museu do Homem do Sambaqui, na rua 
Esteves Júnior, 711 - Centro.

[Ponte Helício Cruz, Florianópolis - SC - Banco de imagens 
Deposiphotos. Foto: DWiedemann]

[Florianópolis, SC - Banco de imagens Deposiphotos. Foto: elmonchi81]

PANORAMA 
DE RESÍDUOS
SÓLIDOS NA
REGIÃO SUL

Grupo Solví na Região Sul do Brasil

O Grupo Solví está representado na 
Região Sul pelas empresas Essencis, 
GRI, CRVR e São Gabriel Ambiental, com 
instalações em 18 municípios, onde 
geram mais de 400 empregos diretos.

UVSs CRVR

• Giruá - RS
• Minas de Leão - RS
• Porto Alegre - RS
• Santa Maria - RS
• São Leopoldo - RS
• Tramandaí - RS
• Victor Graeff - RS

UVSs ESSENCIS

• Capela de Santana - RS
• Curitiba - PR
• Joinville - SC

UVSs GRI

• Araquari - SC
• Araucária - PR
• Canoas - RS
• Gravataí - RS
• São José dos Pinhais - PR
• São Mateus do Sul – PR
• Ponta Grossa - PR
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CRVR - Localizações estratégicas e 
soluções completas

A CRVR (Riograndense de Valorização 
de Resíduos) está presente em mais de 
400 municípios do Rio Grande do Sul, 
ela possui 6 Unidades de Valorização 
Sustentável (UVS) localizadas em 
Minas do Leão (Aterro Classe II, 
Tratamento de Efluentes, Biogás e 
Termoelétrica), São Leopoldo (Aterro 
Classe II e Biogás), Santa Maria (Aterro 
Classe II, Osmose Reversa e Tratamento 
de Efluentes), Girua (Aterro Classe I e II 
e Osmose Reversa)́, Victor Graeff 
(Aterro Classe II e Tratamento de 
Efluentes)  e Tramandaí (Transbordo).

A empresa tem destacada contribuição 
para tornar o Rio Grande do Sul o 
primeiro estado brasileiro com 
disposição final de resíduos sólidos 
urbanos exclusivamente em aterros 
sanitários licenciados. As operações da 
CRVR obtiveram avaliação superior em 
todas as análises realizadas pela FEPAM 
(Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luiz Roessler), 
sendo reconhecida pelo órgão como 
referência em qualidade. 

“Conhecemos o mercado gaúcho e suas 
necessidades”, ressalta Leomyr de 
Castro Girondi, Diretor de Novos 
Negócios da CRVR. Segundo Girondi, 
fazer parte do Grupo é um grande 
diferencial. 

“A Solví nos apoia fortemente em 
nossos processos e na permanente 
atualização de tecnologias e 
capacitação  da equipe de 
colaboradores, o motor de nosso 
negócio”, afirma.  “É muito importante 
também nesta relação o alinhamento 
de nossos princípios inegociáveis de 
Integridade e Segurança Ambiental, 
que alavancam o crescimento da CRVR 
e do Grupo Solví”, destaca.

Novo aterro industrial de Giruá - um 
marco na destinação final de resíduos 
no estado

Com um investimento de R$ 2,2 
milhões, a CRVR está implantando o 
aterro industrial de Giruá.  A previsão de 
início de operações é para o primeiro 
semestre de 2021. Com capacidade 
inicial de 250 ton de resíduos classe I 
por mês, esta obra representa um 
marco na destinação de resíduos Rio 
Grande do Sul. A UVS está localizada na 
região noroeste do estado que possui 
18% da sua produção industrial e 
nenhum aterro para tal. Com 40.611m³, 
a unidade contará com laboratório de 
análise, célula de disposição coberta, 
corpo técnico e vida útil de 14 anos.  
“Com a nova planta daremos mais 
competitividade às indústrias locais, 
que não terão mais que levar seus 
resíduos para a região metropolitana 
de Porto Alegre ou para Santa Catarina”, 
acrescenta.

A obra, além da distribuição de recursos 
concentrados por um período de tempo 
maior, alongando a vida útil, trará o 
incremento de receitas geradas pela 

disposição dos resíduos classe I, o que 
representa um aumento de 15% na 
condição atual da UVS. “Reforçamos 
ainda com este empreendimento, 
nosso compromisso com a eficiência e 
com o incremento da segurança que 
sustenta nossas operações”, afirma 
Leomyr. 

Segundo o Diretor, a CRVR tem como 
propósito aproveitar ao máximos as 
UVSs com localizações estratégicas no 
Rio Grande do Sul e oferecer soluções 
cada vez mais completas. 

“Buscamos ser uma empresa lembrada 
pela solução no tratamento e 
destinação de resíduos, seja qual for o 
perfil e a necessidade de nossos 
clientes”, finaliza. 

A empresa também está ampliando a 
Estação de Tratamento de Efluentes da 
UVS Minas do Leão, que será a maior 
planta do mercado no Rio Grande do Sul 
(veja detalhes na matéria da página 31 
desta edição).

[Balança CRVR Victor Graeff - Foto: Banco de imagens CRVR]

[Colaboradores no Aterro da CRVR Giruá - Foto: Aline Lemos]
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Relacionamento estreito com a 
comunidade

Para a CRVR  a licença social é tão 
fundamental quanto a ambiental e 
demanda um trabalho permanente que 
precisa ser reforçado diariamente. 
“Temos que dar razões para que a 
comunidade defenda nosso trabalho”, 
diz Leomyr. “Padronizamos nossos 
auditórios ambientais em todas as 
unidades para trazer cada vez mais as 
comunidades para nos conhecer”, 
conta. 

A empresa possui convênios com as 
principais universidades das regiões em 
que atua. O Programa Portas Abertas 
agora conta com agendamento on-line 
e todas as unidades recebem visitas de 
universidades e escolas de ensino 
médio e fundamental. Para agendar 
uma visita ou para mais informações 
acesse www.crvr.com.br.

Projeto do Parque dos Butiazais

Para 2020, a UVS Giruá está viabilizando 
o “Projeto do Parque dos Butiazais” em
sua área de preservação que tem 5
hectares de mata nativa. “Teremos
trilha na mata e casa recepção
idealizada em conceito ecológico, com
telhado verde, plástico reciclável que
imita madeira, reaproveitamento de
água e utilização energia renovável”,
adianta Tassia Fernanda Vozivoda Mos,
Supervisora da unidade.

Essencis - Valorização ambiental e 
sustentabilidade

Referência no tratamento, valorização 
e destinação de resíduos gerados pela 
indústria em todo o Brasil, a Essencis 
está presente nos 3 estados da Região 
Sul: Capela de Santana - RS (Aterro 
classe I, Aterro classe II), Joinville - SC 
(Aterro classe I, Aterro classe II, 
Tratamento de efluentes) e Curitiba - 
PR (Aterro Classe I, Aterro Classe II, 
Coprocessamento, Tratamento de 
Efluentes Industriais, Logística 
Reversa, Laboratório para controle de 
recebimento e monitoramento da 
unidade).

Essencis Joinville

UVS realiza expansão e modernização nas 
instalações da Estação de Tratamento de 
Efluentes.

Desde 2002, a UVS Essencis Joinville 
atua no segmento de Resíduos 
Industriais e Públicos como destinador 
final de resíduos Classe I e Classe II (A e 
B) e Tratamento de Efluentes. No ano
passado, visando aumentar seu 
portfólio de serviços e de oferecer novas 
alternativas aos clientes, a unidade
iniciou o projeto de expansão da sua
ETE, que passou a ter a capacidade de

tratamento de 30 m³/h (anteriormente 
eram 20 m³/h). Este ano, foi iniciada a 
etapa de melhorias do processo, com 
instalação de novo tanque reator 
biológico, dobrando a capacidade de 
remoção de compostos, com 
equipamento de aeração e mistura do 
sistema. 

“Utilizamos as instalações da unidade 
como laboratório de pesquisa e 
desenvolvimento, onde otimizamos 
potência e eficiência”, explica Carolina 
Jeremias de Oliveira, do Departamento: 
Qualidade, Segurança e Meio Ambiente. 
“Na etapa físico química houve a 
ampliação da capacidade de 
coagulação, floculação e separação dos 
sólidos gerados, trazendo maior tempo 
de detenção hidráulica e maior 
eficiência nos insumos químicos 
utilizados”, detalha.

Para assegurar o completo atendimento 
da legislação ambiental pertinente aos 
processos, novos filtros de areia e 
carvão ativado foram instalados 
atendendo o aumento de vazão e 
garantindo um polimento final no 
efluente antes de ser direcionado ao 
corpo receptor. A estação de tratamento 
de efluentes da unidade de Joinville, 
possui laboratório para análise, 
desenvolvimento e pesquisa constante 
de novas e eficientes tecnologias, para 
tratar os líquidos oriundos das mais 
variadas formas de processos 
produtivos, primando pela economia e 
eficiência.

[Fruto Butiá Foto: Pixabay -edtribo]
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Prêmio Interdisciplinar de Educação 
Ambiental

A UVS Essencis realiza há nove anos, em 
parceria com a Secretaria de Educação 
de Joinville o Prêmio Interdisciplinar de 
Educação Ambiental, tendo como 
premissa o incentivo à educação 
ambiental desde os primeiros anos 
escolares. Até agora, cerca de 90 escolas 
da rede municipal de ensino e mais de 
40 mil crianças das unidades escolares 
já foram beneficiadas pelo programa. 

Sua dinâmica engloba atividades nas 
escolas, desde a Educação Infantil ao 9º 
ano do Fundamental, que podem 
envolver ainda os pais e a comunidade. 
As instituições acumulam pontos ao 
longo do ano, que se convertem em 
prêmios como projetores multimídia, 
computadores e aparelhos de som. 
Uma das tarefas consolidadas pelo 
Prêmio Interdisciplinar é a elaboração 
de um Projeto de Educação Ambiental 
para ser aplicado na entidade no ano 
seguinte. O melhor projeto recebe a 
doação de R$ 5.000,00 para sua 
implantação.

Essencis Curitiba

Localizada na Cidade Industrial de 
Curitiba/PR, em uma área de 225 mil m², 
a UVS de Curitiba conta com completa 
infraestrutura operacional, oferecendo 
em seu portfólio serviços inovadores, 
com foco em sustentabilidade, 
infraestrutura de ponta e com 
certificações ISO 9001, 14001 e OHSAS 
18001. São soluções personalizadas de 
pré-tratamento de resíduos para 
Coprocessamento, Aterros, Logística 
Reversa, Tratamento de Efluentes e 
Serviços Laboratoriais. 

Todos esses serviços aliados a um 
conjunto de sistemas de controle, 
garantem a máxima segurança em 
todas as atividades realizadas. Com 
tradição renomada no mercado 
ambiental e grande diversidade de 
profissionais em diversas áreas de 
atuação, a Essencis fez jus ao 
recebimento do prêmio “Ecologia e 
Ambientalismo” pela Câmara Municipal 
de Curitiba, em agosto de 2019 

A maior blendeira da região sul do país

A unidade de Blendagem e Valorização 
de Resíduos da UVS Essencis Curitiba, 
realiza a preparação e mistura de 
resíduos para envio de um CDR – 
combustível derivado de resíduos e 
fornece para as três produtoras de 
cimento presentes no Paraná. A 
operação processa em média 3 mil 
toneladas de resíduos mensalmente e a 
tecnologia possui atualmente uma 
representatividade de aproximadamente 
19% da receita da Unidade.

“Ao longo dos anos, posso afirmar que 
sempre trabalhamos em busca da 
melhoria dos nossos processos, visando 
atender as necessidades dos nossos 
clientes e com isso, fomos reconhecidos 
como a maior blendeira da região sul do 
país”, ressalta Odair Soares dos Santos, 
Operador de Máquinas, há 19 anos na 
UVS. 

Essencis Capela de Santana em 
expansão

A UVS Essencis Capela de Santana 
atende, desde 2011, 497 municípios 
gaúchos com seus aterros Classe I e II, 
contemplando 756 clientes em todo 
estado do Rio Grande do Sul. Em agosto 
de 2019, a unidade recebeu licença para 
ampliação de sua planta, que ganhará 
mais cinco anos de vida útil e também 
para instalação de uma unidade de 
blendagem. 

“Já foram executadas 30% das obras de 
ampliação e o restante está previsto 
para 2020”, relata Mário Mazzini, gestor 
da UVS. “Estamos em fase de execução 
e recebimento de equipamentos 
necessários para linha de blendagem, 
com previsão para início em março de 
2020”, conta o gestor. Além disso, em 
maio de 2019, a UVS iniciou sua 
operação de Logística Reversa num 
empreendimento com capacidade de 8 
a 10 toneladas/mês.

[Unidade Essencis Curitiba - Foto: Banco de imagens Essencis Curitiba]

[Unidade Essencis Capela de Santana- Foto: Banco 
de imagens Essencis Capela de Santana]
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[Colaborador operacional GRI  - Foto: Banco de imagens GRI]

GRI - engajamento com clientes 
proporciona novos negócios

A GRI oferece os serviços de 
gerenciamento de resíduos em grandes 
indústrias nos três estados do Sul, nas 
cidades de Araquari, em Santa Catarina; 
Canoas, Gravataí, no Rio Grande do Sul 
e Araucária, São José dos Pinhais, Ponta 
Grossa e São Mateus do Sul, no Paraná. 
Seu leque de serviços compreende o 
fornecimento de equipamentos 
personalizados de acordo com a 
demanda dos clientes, tais como 
caminhões, contentores e rebocadores 
elétricos para coleta dos resíduos. O 
cumprimento dos serviços acontece 
dentro das indústrias, onde ficam as 
equipes técnicas GRI capacitadas e 
treinadas para gestão completa dos 
resíduos. 

Em 2019, a empresa GRI ampliou sua 
carteira de atendimento na região 

conquistando importantes contratos 
nos segmentos de supermercado, 
indústria de cosméticos e logística de 
combustíveis.

A sinergia entre as empresas do grupo é 
muito bem explorada pela GRI. Em 
outubro, em parceria com a Essencis 
Curitiba, a UVS realizou seu 2º 
Workshop de Soluções Tecnológicas 
para clientes e potenciais clientes. O 
evento contou ainda com a participação 
dos convidados externos Valma 
Martins, docente na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 
e responsável pelo Gerenciamento de 
Resíduos do campus Curitiba e Carlos 
Rossin, Diretor de Relações 
Institucionais e Sindicais do Sindicato 
das Empresas de Limpeza Urbana no 
Estado de São Paulo (SELUR). 

“O  objetivo da iniciativa é o engajamento 
dos clientes”, explica Juliana Brandão, 
Gerente Comercial da empresa. “Dessa 
maneira, eles têm a segurança de que 
podem contar com um time técnico para 
alinhamento de novas oportunidades, 
complementa. 

Para Helivelton de Moura da CSN foi 
uma excelente iniciativa. “Boa opção 
para aproximar os clientes, melhorar o 
relacionamento e proporcionar novos 
negócios”, afirmou. 
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SEXTA EDIÇÃO TROUXE NOVIDADES COMO A INCLUSÃO 
DOS ODS DA ONU EM SUA PROGRAMAÇÃO PRINCIPAL

A 6ª Semana da Integridade e Sustentabilidade aconteceu de 
14 a 18 de outubro em todas as empresas do Grupo no Brasil e 
exterior. As palestras realizadas na Solví Jaguaré foram 
transmitidas ao vivo para todas as UVSs, contando com 
tradução simultânea em espanhol para as unidades da 
Bolívia, Peru e Argentina. O evento, que ocorre duas vezes ao 
ano, a partir de agora terá enfoque também em boas práticas 
ambientais e na conscientização em relação aos ODS – 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - estabelecidos 
pela ONU - passando a ser chamada de Semana de Integridade 
e Sustentabilidade. “Queremos perseguir com afinco este 
tema e temos certeza que podemos contribuir muito para o 
cumprimento desses objetivos nos próximos 10 anos”, disse o 
Celso Pedroso, Presidente do Grupo, durante abertura do 
evento. 

O CEO apresentou alguns números de anos anteriores e as 
expectativas para este ano. “Tivemos 86 mil participações até 
a 5ª edição, tanto de nossos funcionários, como de terceiros e 
parceiros. Com certeza atingiremos a marca dos 100 mil agora, 
consolidando a integridade e a sustentabilidade no DNA da 
empresa”, disse. O Presidente falou também sobre a 
implantação na empresa da ISO 37001, que garante o 
ambiente livre de suborno. “Temos 3 unidades já certificadas 

- Loga, Innova Peru e Solví Participações”, disse o Presidente. 
“As UVSs CRVR, Battre, Sotero Ambiental e Essencis Minas
Gerais já estão em processo adiantado de adequação dos
requisitos para a conquista do certificado”, completou. Ele
abordou os desafios na obtenção do selo Pró-Ética.
“Avançamos bastante e continuamos concentrando esforços 
na busca deste selo dado pelo Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União”, reiterou. 

Agenda

A programação completa da Semana da Integridade e 
Sustentabilidade contou com 5 palestras  e 4 apresentações 
do Vivendo na Pele (2ª a 5ª), de membros da Comissão de 
Integridade da Solví que percorreram algumas UVSs para 
viver o dia a dia de suas operações. O último dia da Semana de 
Integridade e Sustentabilidade teve como convidado 
Sóstenes de Oliveira, da Fundação Gol de Letra, em um “talk” 
sobre “A Importância do Esporte como Ferramenta de 
Desenvolvimento Social”. O último dia também contou com 
depoimentos emocionantes dos “Nossos Campeões” - 
colaboradores atletas do Grupo Solví e com a revelação dos 
101 desenhos mais votados do “Concurso de Desenhos”. 
Foram mais de 230 produções inscritas. “Podemos afirmar 
com certeza que a integridade faz parte do DNA Solví, com 
mais esta ação que levou o tema também para reflexão no 
ambiente de nossas famílias”, destacou Celso Pedroso.

[INTEGRIDADE]

SEMANA DE
INTEGRIDADE E 
SUSTENTABILIDADE

SOLVÍ
[Entrega de Brinde para palestrante Sóstenes de Oliveira, Diretor Geral da Fundação Gol de Letra, com Claudio Cervino, Gerente 
de Processos  e Controles Internos  e Ana Rita, Gerente de Comunicação e Marketing  - Foto: Beatriz Ramos]
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[INTEGRIDADE]

ISO 37001 
NO GRUPO 
SOLVÍ
A primeira unidade do Grupo Solví a receber o certificado ISO 
37001 foi a Loga Logística Ambiental em 2018. No ano passado, 
a Solví Participações recebeu oficialmente a Certificação do seu 
Sistema de Gestão Antissuborno. A avaliação dos auditores da 
QMS Certification Services - empresa australiana com atuação 
global e presente em mais de 30 países, concluiu que o PIS 
(Programa de Integridade Sustentável) e que o SGAS - Sistema 
de Gestão Antissuborno estão em consonância com a norma 
ISO 37001. O certificado, que é válido por dois anos, tem 
manutenções a cada doze meses pela QMS. A Innova Peru 
também foi certificada em 2019 de acordo com as regras do seu 
país. 

“O reconhecimento por um órgão certificador que a empresa 
possui um efetivo Sistema de Gestão Antissuborno demonstra 
que o Programa de Integridade Sustentável da Solví está 
estruturado para prevenir, detectar e remediar, de forma 
sistêmica, a ocorrência de condutas não éticas, ilegais e 
desalinhadas com políticas e procedimentos”, explica Ronaldo 
Rotondo, Especialista em Compliance do Grupo. “O certificado 
contribui ainda para fortalecer a cultura de integridade e 
transparência nas organizações e garante a conformidade com 
os regulamentos, leis e normas vigentes”, completa. Os 
requisitos são definidos pela norma internacional ABNT NBR 
ISO 37001 e implementados pela própria empresa, por meio de 
normas internas e controle para evitar e combater atos de 
suborno. 

Convocação geral

Na 6ª Semana da Integridade em outubro do ano passado, Celso 
Pedroso, CEO do Grupo Solví, convocou todas as unidades a 
fazerem parte desse movimento rumo à ISO 37001, 
demonstrando comprometimento da alta administração com o 
tema. “É importante que todas as UVSs iniciem um trabalho de 
autoavaliação para se adequarem a essas normas e buscarem 
esse certificado”, disse o CEO. As UVSs CRVR, Battre, Sotero 
Ambiental e Essencis Minas Gerais já estão em processo 
adiantado de adequação dos requisitos para a conquista do 
certificado. Para Patrícia Bicudo Barbosa, Diretora Jurídica e de 

Compliance, esse movimento traz enormes benefícios não só 
para empresa, mas também para os clientes. “A certificação da 
ISO 37001 ratifica que a empresa possui um Sistema de Gestão 
Antissuborno eficaz e este fato deve ser utilizado como 
diferencial competitivo das nossas empresas em seu mercado 
de atuação. Esse reconhecimento nos coloca em posição 
extremamente favorável quando se trata de comprovar a nossa 
atuação responsável, íntegra e ética”, afirma. 

Rumo à certificação

Bruna Barbi, Analista de QSMA, comentou que um Sistema de 
Gestão consolidado ajuda na organização e atendimento aos 
requisitos. “Foi possível implementar e adequar aos requisitos 
da ISO 37001 com maior facilidade, uma vez que a norma é 
estruturada de forma similar a todas normas do sistema de 
gestão ISO (Anexo SL)”, explicou. 

Ronaldo Rotondo comentou que a preparação da Solví contou 
com a Consultoria QUALTEC para a realização do Gap Anaylisis, 
que teve papel importante para cumprimento dos requisitos da 
norma. “Já tínhamos nossa Política Anticorrupção e o Código de 
Conduta bem fortalecidos na empresa, mas era necessário a 
criação de uma norma específica sobre antissuborno”, 
esclareceu. Nesse sentido, no segundo semestre de 2019, o 
Grupo lançou sua Política Antissuborno (PCO-019). “Essa 
Política alinha-se à cultura de responsabilidade, ética e 
integridade que orientam nossas atitudes e buscam garantir a 
sustentabilidade, a imagem e a reputação da Solví e de suas 
controladas diretas e indiretas”, completa. Posteriormente, 
ocorreu um treinamento com 100% dos colaboradores da 
empresa, criação de uma estratégia e novas peças comunicação.

Claudio Cerviño, Gerente de Processos e Controles Internos, 
destacou o papel de governança corporativa do Grupo Solví 
nesse movimento. “Com a experiência que adquirimos 
enquanto holding nesse processo, estamos habilitados a apoiar 
e dar todas diretrizes às unidades que iniciarem essa 
caminhada”, afirma



GRUPO SOLVÍ ASSINA
PACTO SETORIAL
DE INTEGRIDADE

[INTEGRIDADE]

Em uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto 
Global da ONU e o Instituto Ethos, o 
Pacto Setorial de Integridade reúne os 
maiores grupos empresariais de Limpeza 
Urbana e Gestão de Resíduos Sólidos do 
país e as principais entidades que 
representam o setor. A formalização do 
compromisso aconteceu em solenidade 
na capital paulista para representantes 
das empresas, entidades, autoridades e 
contou com o discurso de Celso Pedroso, 
Presidente do Grupo Solví. Seu 
planejamento de ação coletiva considera 
as características do setor, como os 
métodos de contratação por parte das 
prefeituras, órgãos responsáveis, taxa de 
inadimplência e obtenção de licença para 
operação. 

“Apoiamos incondicionalmente essa 
iniciativa, bem como entendemos a 
nossa responsabilidade social nesse 
processo como catalisadores das 
mudanças necessárias e o nosso 
protagonismo na sua implementação”, 
disse o CEO em seu discurso no encontro 
que aconteceu na Pinacoteca de São 
Paulo, dia 4 de dezembro de 2019. Na 
ocasião, Celso Pedroso destacou também 
o importante papel da iniciativa de

alinhar o Brasil às mais rigorosas e 
avançadas regras para promoção da 
integridade e na prevenção do suborno 
e corrupção, estabelecendo o 
compromisso de ampliação da 
integridade nas relações público-
privadas. “Gostaria de agradecer a 
oportunidade e de expressar o meu 
comprometimento e do Grupo Solví 
com o sucesso do Pacto Setorial de 
Integridade no segmento de Limpeza 
Urbana, Resíduos Sólidos e Efluentes”, 
finalizou.

O acordo estabelece um código de 
conduta para as empresas, além de 
algumas regras e princípios, buscando 
prevenir situações em que haja conflito 
de interesses. São normas que versam 
sobre, por exemplo, patrocínios de 
eventos e campanhas, presentes, 
hospedagens e até contatos feitos 
entre representantes de empresas e 
agentes públicos. O documento 
também prevê regras de transparência, 
obrigando que todos os processos 
sejam bem documentados e de fácil 
acesso, principalmente modificações 
contratuais entre empresas e 
contratantes.

O primeiro Pacto Setorial de Integridade 
do Setor de Limpeza Urbana, Resíduos 
Sólidos e Efluentes conta atualmente 
com nove empresas signatárias - mais 
de 50% do mercado nacional - que 
atuam em parceria com o Sindicato 
Nacional das Empresas de Limpeza 
Urbana (SELURB), a Associação 
Brasileira de Tratamento de Resíduos e 
Efluentes (ABETRE), a Associação 
Brasileira das Empresas de Limpeza 
Pública (ABLP), a Associação Brasileira 
de Gerenciamento de Resíduos 
(ABRAGER) e a Associação das Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(ABRELPE).  Em curto prazo, porém, há a 
expectativa de mais adesões, 
principalmente de empresas de 
pequeno e médio porte.

INSTITUTO ETHOS

Criado em 1998, o Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social é 
uma Oscip - Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público -  cuja missão é 
mobilizar, sensibilizar e ajudar as 
empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as 
parceiras na construção de uma 
sociedade justa e sustentável.

SOBRE O PACTO GLOBAL

Lançado em 2000 pelo então secretário-
geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o 
Pacto Global é uma chamada para as 
empresas alinharem suas estratégias e 
operações a 10 princípios universais nas 
áreas de Direitos Humanos, Trabalho, 
Meio Ambiente e Anticorrupção e 
desenvolverem ações que contribuam 
para o enfrentamento dos desafios da 
sociedade. 

Tem mais de 13 mil membros em quase 
80 redes locais, que abrangem 160 países. 
A Rede Brasil do Pacto Global foi criada 
em 2003 e é a terceira maior do mundo, 
com mais de 800 membros. 

[Diretor Presidente da Solví Celso Pedroso (centro) no discurso de engajamento no evento de lançamento do Pacto Setorial de Integridade]



OPERAR SEGURO É O 
NOVO VALOR SOLVÍ

[OPERAR SEGURO]

A atuação do Grupo Solví como uma Unidade de Valorização 
Sustentável tem agora o valor Operar Seguro para fortalecer 
os programas e ferramentas da empresa para garantia da 
preservação de vidas humanas e da imagem pública com 
produtividade. A medida foi anunciada pelo Presidente do 
Grupo, Celso Pedroso, durante o Encontro de Líderes em 
dezembro do ano passado. A nova configuração dos Valores 
do Grupo também inclui a união de Dinamismo e Excelência 
em um único segmento, passando a ser Excelência com 
Dinamismo.  Segundo ele:

“Nossas operações devem primar sempre 
pela segurança e produtividade garantindo a 
entrega de um serviço de alta qualidade aos 
nossos clientes.”

A nova configuração ganhou seus contornos a partir de uma 
pesquisa de percepção sobre a cultura de segurança iniciada 
em outubro de 2019. Com o apoio da DuPont Susteinable 
Solutions, empresa referência mundial em questões de 
segurança operacional, a análise foi realizada em 11 UVSs -  
Essencis Caieiras, Taboão e Magé; Loga. São Bernando 
Ambiental; Sotero; Battre; LAMSA e LimpAr, na Argentina; 
Vega Bolívia e Innova Peru. A partir do estudo da cultura e 

MUITO MAIS DO QUE UMA PRIORIDADE, 
A CULTURA DA SEGURANÇA SUSTENTA 
QUALQUER ATIVIDADE NA EMPRESA

gestão atual de segurança, foram definidas metas e objetivos 
e desenvolvido um plano de transformação nessa área.

O papel da liderança, estruturas organizacionais, e ações da 
empresa que promovem a segurança compõem os pilares 
desta pesquisa. “Documentos foram revisados e entrevistas 
com amostra representativa dos colaboradores foram feitas 
durante o processo”, explica Luciano Oliveira, Gerente de 
QSMA Corporativo. “Uma série de visitas de campo finalizou o 
processo de entendimento do nível de disciplina operacional”, 
complementou Luciano.

Os resultados da pesquisa foram apresentados, em 
dezembro, durante um workshop das Diretorias Técnicas 
Executiva e de Negócios Solví, gerando o Operar Seguro e a 
Excelência com Dinamismo. Na ocasião, todos os líderes 
escreveram e assinaram seus compromissos individuais com 
a segurança, ratificando que a evolução da Solví para um nível 
de comportamento seguro mais elevado depende do 
comprometimento de cada um dos colaboradores, 
independente de cargo ou área. 

[ Celso Pedroso, CEO do Grupo Solví em inspeção de segurança na UVS Essencis Curitiba]

COMPROMISSO DA LIDERANÇA

O compromisso da alta liderança da Solví com a segurança é um 
exemplo a ser seguido por todos os líderes em todas as 
operações. Desde o final de 2019, Celso Pedroso, presidente da 
Solví, realiza, regularmente, inspeções na UVSs,  com o objetivo 
de sair a campo e acompanhar pessoalmente as operações e 
comportamentos.

BENCHMARK INTERNACIONAL

Como forma de ampliar nossa experiência e trocar boas práticas, 
a diretoria Técnica foi em viagem de benchmark aos EUA 
conhecer as operações da Wheelabrator Technologies Company 
(WTC) e, no início de fevereiro recebeu a visita internacional nas 
UVSs Essencis MG,  Battre, Transbordo da Battre e Sotero. Essa 
troca internacional de experiências foi muito enriquecedora e 
certamente contribuirá para as ações de Segurança do Grupo 
Solví. 
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[OPERAR SEGURO]

O novo programa da área de QSMA tem 
por objetivo criar uma nova cultura nas 
empresas do Grupo Solví de escolha 
consciente e deliberada quando se 
trata de risco. Batizado como OPS! - 
Operar com Produtividade e Segurança, 
trata-se de uma ferramenta que tem 
seu foco na conscientização pessoal 
para elevar o nível de sensibilização e 
reduzir ou eliminar a frequência de 
decisões e comportamentos não 
seguros. 

Desenvolvido em parceria com a 
DuPont Sustainable Solutions, 
consultoria especializada em  
melhorias de operações e segurança no 
local de trabalho, a implantação do 
OPS!  se dará ao longo de 2020 em 
todas empresas do Grupo. “No entanto, 
por ser um programa de criação de  
cultura, sua conclusão deve se dar em 
três anos”, explica Valter Daniel 
Alvares, Superintendente do QSMA da 
Solví. “Pra começar, trocamos o termo 
segurança do trabalho por Operação 
com Produtividade e Segurança”, 
detalha.

“A todo momento nos deparamos em 
situações nas quais temos em nossas 
mãos a decisão de assumir ou não os 
riscos de acidentes, desde atender um 
celular enquanto dirigimos ou no 
momento de usar equipamentos de 
segurança no trabalho”, exemplifica 
Valter. “Esse é um momento decisivo e é 
onde o OPS! vai atuar. Temos que 
trabalhar a mentalidade e o 
comportamento humano”, enfatiza. 

Com início em fevereiro de 2020, o OPS! 
vai estabelecer diferentes padrões e 
treinamentos para desenvolver e 
consolidar essa mentalidade. A 
metodologia tem foco comportamental 
para identificar e influenciar o modo 
como os indivíduos sentem e agem 
quando se trata de risco. Segundo 
Valter, a eficiência do programa está no 
foco na emoção e nos exemplos dados 
em todos os níveis de hierarquia da 
empresa. “Nesse processo, a liderança é 
o fator chave”, reforça. “Ela tem de dar o 
exemplo, além de dedicar tempo e
recursos”, reitera. 

OPS!  
OPERAR COM 
PRODUTIVIDADE 
E SEGURANÇA

OPS
Operação, Produtividade e Segurança  

REATIVO

• Segurança por instinto 
natural;
• O cumprimento é a 
meta;
• Delegado ao gerente 
de segurança;
• Falta de envolvimento 
da gerência.

DEPENDENTE

• Compromisso da 
gerência;
• Condições de trabalho;
• Medo/ Disciplina;
•Controle do Supervisor, 
ênfase e meta;
• Valoriza todas as 
pessoas;
• Treinamento.

INDEPENDENTE

• Conhecimento 
pessoal, compromisso e 
padrões;
• Internalização;
• Valor Pessoal;
• Cuidado por si mesmo;
• Práticas e hábitos;
• Reconhecimento 
individual.

INTERDEPENDENTE

• Ajudar os demais a agir 
em conformidade;
• Ser responsável por 
todos;
• Colaborador na rede 
de comunicação;
• Cuidar dos demais;
• Orgulho 
organizacional.

APRENDIZADO, 
MELHORIA CONTÍNUA E 

CICLO PDCA.

DIRETIVO BUROCRÁTICO ENGAJAMENTO SINERGIA CLASSE
MUNDIAL

INSTINTOS NATURAIS

EMERGINDO

SUPERVISÃO

GERENCIAMENTO

INDIVÍDUO

ENVOLVENDO

EQUIPES

COOPERANDO CLASSE MUNDIAL
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CURVA DE BRADLEY
Sistema criado pela DuPont que aulixia as empresas a 
compreenderem e identificarem a sua fase de cultura 

de segurança
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A evolução na área de prevenção de acidentes durante o ano de 2019 ficou 
evidente na agenda de ações do Grupo Solví e de todas as empresas 
controladas. Em 2019, a área QSMA Corporativo elegeu 20 UVSs para serem 
monitoradas em seus simulados de emergência e treinamento das brigadas 
de emergência. 

Além de intensificar a capacitação das brigadas, os simulado têm por 
objetivo treinar toda a UVS para o planos de abandono e de encontro com 
rapidez. Além disso, busca envolver órgãos públicos, autoridades, parceiros 
e comunidades do entorno para integração das nossas atividades, formando 
a cultura de prevenção. “Para o ano de 2020, a área vai intensificar os 
simulados para vivenciar situações com risco de descargas atmosféricas no 
período de chuva; incêndio na mata na época das secas e acidentes 
automobilísticos” acrescenta Luciano Oliveira, Gerente de QSMA 
Corporativo.

SIMULADOS DE 
EMERGÊNCIA 
INTEGRADOS

ESSENCIS CURITIBA

UVS/ TECNOLOGIA DE RISCO

ESSENCIS BETIM

ESSENCIS MAGÉ

ESSENCIS E TERMOVERDE CAIEIRAS

ESSENCIS TABOÃO

ESSENCIS JOINVILLE

ORGANOSOLVÍ

LOGA

INNOVA PERU

INNOVA PERU

CRVR SÃO LEOPOLDO

CRVR SANTA MARIA

SÃO CARLOS AMBIENTAL

BATTRE, TERMOVERDE, ÁGUAS CLARAS

CRVR GIRUÁ

CRVR MINAS DO LEÃO

GUAMÁ

VEGA BOLÍVIA

LIMPAR ARGENTINA

Blendagem, Efluentes e Aterros

Aterros e UVE

Blendagem e Coprocessamento

Aterros, Termoelétrica, Blendagem, TDU

Incinerador

Aterros e Efluentes

Compostagem

CTRSS - Autoclave –Transbordo

Aterros (Portillo Grande)

Aterros ( Planta de Transferência
- San Juan)

Aterros

Aterros e Efluente

Aterros, CTRSS - Autoclave

Aterros, Efluente, Energia,Triturador e Termoelétrica

Aterros e Efluentes

Aterros e Efluentes

Aterro e Tratamento de Efluente

Aterro e Pneus

Garagem

[OPERAR SEGURO]

[ Simulado de emergência
de Curitiba - PR]



UVS Essencis e Termoverde Caieiras

O Simulado Integrado de Emergência 
da UVS Essencis Caieiras, em São Paulo, 
foi realizado no setor de 
Coprocessamento com a participação 
da Defesa Civil/SAUR, Corpo de 
Bombeiros e Suatrans. O cenário 
proposto foi vazamento de produto 
químico, princípio de incêndio e vítima 
(fratura exposta). A ocorrência contou 
com a participação de 31 pessoas.

UVS Minas do Leão

Uma colisão entre equipamentos com 
incêndio, explosão e derramamento de 
chorume foi o cenário criado para o 
treinamento na UVS Minas do Leão, no 
Rio Grande do Sul. A ação envolveu 32 
participantes incluindo brigadistas da 
CRVR, Biotérmica e representantes de 
parceiros como Biogás, Tazay, 
Fagundes, Copelmi, Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Bombeiros Civis e a comunidade.

UVS Essencis Betim

A simulação de vazamento de líquido 
inflamável mobilizou a UVS Essencis 
Betim, MInas Gerais, com o objetivo de 
avaliar a eficiência e eficácia do PAE - 
Plano de Atendimento a Emergência, o 
sistema de combate a incêndio, assim 
como a atuação dos brigadistas, 
colaboradores e terceiros presentes na 
Unidade. A ação contou com a presença 
de parceiros como Petrobras, Fiat, 
Raízen, Viasolo, Ultragaz, Transpetro, 
EcoVital, Associação RBZ, VLI, Solvi, 
CBMMG - Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais, Vigilância Sanitária e ambiental 
de Betim e Defesa civil.

UVS Essencis Curitiba

O pátio de manobras da Essencis 
Curitiba foi o cenário escolhido para a 
ambientação de uma situação que 
envolveu acidente de trânsito com 
vazamento de produtos químico, 

incêndio por incompatibilidade, socorro 
às vítimas e evacuação da unidade. Este 
simulado foi no sistema AMUVI 
(Acidente com Múltiplas Vítimas), que  
considera 20 ou mais acidentados. 
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, PAM/
CIC, Eccosalva (Atendimento 
Ambulatorial da unidade), SAMU, 
Ambipar (Atendimento a Emergências 
da unidade) e comunidade do entorno 
foram envolvidos na ação.

UVS LimpAR Argentina

Acidente de trânsito, com lesões, 
incêndio da unidade e derramamento 
de resíduos líquidos perigosos foi o 
cenário criado pela UVS LimpAr, em 
Rosário, na Argentina. A ação contou 
com a participação da Defesa Civil da 
cidade, Bombeiro, Emergências 
Médicas da ECCO, além da equipe da 
LimpAr.

[ Simulado de emergência da UVS Limpar - AR][ Simulado de emergência Essencis Betim - MG]
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A Academia de Excelência Solví encerrou mais um ciclo dos 
Programa Qualificar e Liderar no dia 8 de novembro, na UVS 
Jaguaré, em São Paulo. Com duração de um ano, as turmas 
tiveram 20 colaboradores cada um, indicados pelas lideranças 
das empresas. Divididos em equipes por tema de trabalho, 
eles tiveram quatro encontros este ano num total de 32 horas 
de treinamento para criarem seus projetos. No encerramento 
da turma de 2019, cada grupo apresentou sua evolução e 
foram certificados. 

Na ocasião Celso Pedroso, Presidente do Grupo Solví e 
integrante da banca, apontou a importância das pessoas em 
todas as ações da empresa. “Tudo depende única e 
exclusivamente das pessoas que estão pilotando”, ressaltou. 
“Por isso investimos em programas como esse e na Academia 
de Excelência”, completou. O Presidente ainda destacou o 
caráter primordial de continuidade dessa ação. “Alguns dos 
projetos apresentados aqui serão replicados nos próximos 
anos. Faz parte da evolução e do processo de inseri-los no DNA 
da empresa”, enfatizou. Celso Pedroso ainda parabenizou a 
Academia pelos excelentes projetos apresentados pelas 
turmas. 

Qualificar para Liderar

O período da manhã foi dedicado ao Programa Qualificar. 
César Sousa, membro do Comitê de Pessoas Solví parabenizou 
a todos pelo empenho. “Produtos diferentes, com dificuldades 
diversas, mas todos tocaram em pontos muito relevantes para 
as empresas do Grupo Solví”, apontou. “Foi um presente muito 
generoso que recebi da Solví e do meu gestor, Silvio Costa”, 
reconheceu Samara Vital, supervisora de Sustentabilidade da 
UVS Essencis Betim ao final da sua apresentação que, junto 
com o seu grupo, abordou o tema Triagem Mecanizada CDRU 
- Combustíveis Derivados de Resíduos Sólidos Urbanos.

Liderar

Na parte da tarde destinada ao Programa Liderar, César Sousa 
elogiou a criatividade dos grupos e a inovação nas 
apresentações. “Foram 5 ideias muito criativas, que mostraram 
maturidade e domínio dos temas desenvolvidos”, disse. 
Juliana Martinek, Supervisora Comercial da UVS Essencis 
Caieiras integrou o grupo do Programa Liderar que desenvolveu 
um Projeto sobre Imagem e Reputação. A complexidade do 
tema não intimidou Juliana que está há 13 anos na empresa, e 
acaba de assumir a gestão de uma equipe. “Ficou muito claro 
para mim e para o meu grupo que imagem e reputação não se 
faz sozinha, envolve todas as áreas da empresa”, afirma. 

PROGRAMAS 
QUALIFICAR E 
LIDERAR 
FECHAM MAIS 
UM CICLO

CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO, MATURIDADE E 
DOMÍNIO DO TEMA DESTACARAM-SE NAS 
APRESENTAÇÕES DO PARTICIPANTES

[Encerramento do Programa Qualificar para liderar  - Foto: Banco de imagens Solví]

[Encerramento do Programa Liderar  - Foto: Banco de imagens Solví]

[EQUIPE]
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[EQUIPE]

Os tempos de menino de Carlos Silva 
Cordeiro, o coletor/atleta conhecido 
como Oreia, não foram nada fáceis. Aos 
10 anos, fugiu dos maus tratos do avô 
com quem vivia na longínqua Mâncio 
Lima (AC), cidade onde nasceu. Ele 
seguiu para Manaus, no Amazonas, para 
morar com uma tia. Aos 11 anos, arrumou 
trabalho em um sítio de um casal de 
aposentados. Trabalhava de manhã e ia 
para a escola à tarde. “Ali consegui juntar 
um pouco de dinheiro para vir para São 
Paulo procurar minha mãe”, conta Carlos 
que, desde março de  2018, integra a 
equipe de coleta da São Bernardo 
Ambiental. Oreia tem dois filhos: Brayan 
de 5 anos e Laura, de 4. 

Em São Paulo, Oreia chegou aos 16 anos 
com o sonho de conhecer a mãe, a paixão 
pelos esportes e o desejo de uma vida 
melhor. Foi morar com a dona Madalena 
Silva Cordeiro e voltou a estudar, 
chegando ao primeiro ano do Ensino 
Médio aos 18 anos. Esporte sempre foi o 
seu forte e chegou a ganhar 12 medalhas 
nas Olimpíadas escolares. Mas nenhuma 
dificuldade foi suficiente para que o 
nosso atleta desistisse. Por meio de um 
vizinho, o Raimundinho, motorista da 
SBA, com quem Oreia já dividia a bola em 
campeonatos de várzea, conseguiu 
emprego. “A vaga de coletor na SBA 
mudou a minha vida”, comemora.

Pernas, pra que te quero?

E foi com os amigos do trabalho que 
Oreia, aos 26 anos, descobriu outro 
grande potencial esportivo. Edivaldo 
Prudêncio da Silva, conhecido como 
Furadeira, fiscal da coleta domiciliar da 
SBA, reconheceu o potencial e a força 

das pernas do Oreia, que durante as 
madrugadas chega a correr 18 km ao lado 
do caminhão para realizar a coleta em 
São Bernardo.  Há muito ele vinha 
insistindo para que Oreia participasse 
de corridas oficiais. “Como eu poderia 
fazer isso, se trabalho de madrugada”, 
pensou. Mas Furadeira não desistiu e, 
em julho, Oreia estava inscrito na 
Corrida Rústica Estância Alto da Serra. 
Sua estreia rendeu nada menos do que o 
ponto mais alto no pódio.

Em seis meses, já tinha participado de 10 
corridas e subiu seis vezes ao pódio. A 
receita do sucesso é perseverança, 
coragem e muito treino. Oreia pesquisa 
na internet técnicas de treino e 
relaxamento. Chega do trabalho às 3h30 
da manhã, come seu lanche preferido - 
beterraba e cenoura cozida - faz 
massagens nas pernas e dorme até 6h30. 
“É muito importante que a rotina seja 
cumprida. Treino de 4 a 5 vezes por 
semana, alternando ‘treinos forte/leve; 
longões e ritmados’ de 16 km”, detalha.  
Depois do treino, Oreia volta para casa e 
dorme até o meio da tarde, faz um 
almoço bem reforçado e volta ao 
trabalho.

Por fim, Oreia correu sua primeira grande 
prova no último dia do ano de 2019: A 
tradicional Corrida de São Silvestre.  
Nosso gari atleta teve um ótimo 
desempenho, visto que largou em 
desvantagem em relação aos atletas de 
ponta. Seu tempo foi o de 54:58. Oreia é 
um dos corredores da equipe GARI SBA 
RUNNING, composta de mais 
colaboradores da São Bernardo 
Ambiental, entre eles, motoristas, moto 
coletores, fiscais e coletores.

CONHEÇA A HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO 
DE CARLOS SILVA CORDEIRO, UM DOS 
COLETORES ATLETAS DA SBA

SAI DA FRENTE QUE O 
OREIA VAI PASSAR!

[Carlos Silva Cordeiro, coletor/atleta da UVS São Bernardo 
Ambiental na São Silvestre 2019. Foto:  São Silveste]

Conhece alguém na sua UVS com uma 
história incrível?

Conte mais em comunicacao@solvi.com



[RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL]

NATAL MAIS FELIZ 
NO JAGUARÉ

Esporte, empatia e responsabilidade social deram as mãos na 
2ª Corrida pela Doação de Órgãos em São Paulo no dia 10 de 
novembro e o Grupo Solví não poderia deixar de marcar 
presença em um evento como esse. Patrocinados pelo 
Instituto, colaboradores da  São Bernardo Ambiental  
participaram da disputa que aconteceu em uma agradável 
manhã de domingo pelas ruas históricas do centro da cidade. 

A iniciativa da Associação Brasileira de Transplantados tem 
por objetivo a conscientização da população sobre a 
importância do tema, motivar a doação de órgãos, além de 
comprovar que pessoas transplantadas levam uma vida 
saudável e ativa. “O Instituto Solví tem muito orgulho de 
estar presente em um evento como esse que promove a vida”, 
diz Ana Rita Castilho Lopes, Gerente de Comunicação e 
Marketing do Grupo, que participou da corrida.

A UVS São Bernardo Ambiental marcou presença na corrida 
com a equipe SBA Gari Running. O ponto mais alto do pódio 
foi Valdeilton Ribeiro de Oliveira, há 7 anos coletor na UVS 
SBA. Para ele é muito gratificante praticar esse esporte junto 
com os colegas. “Corrida pra mim é lazer, saúde e parceria”, 
diz. “E é muito importante ter esse incentivo por parte da 
empresa”, enfatiza. “Além disso, é um orgulho, porque 
estamos lá levando o nome da empresa”, complementa. 

“A SBA Gari Running é uma equipe exemplar, composta de 
garis comprometidos com a empresa e que veem o esporte 
como mais uma responsabilidade”, ressalta Arthur Longano 
Bevilacqua, Gerente da UVS. “Tenho orgulho destes 
colaboradores e faço questão de acompanhá-los nas provas, 
apesar de, obviamente, não seguir o mesmo ritmo dos 
rapazes”, afirma o gestor.

CORRIDA PELA DOAÇÃO DE ORGÃOS

[Equipe de colaboradores na Corrida de Doação de Órgãos representando a SBA e o Instituto Solví ]

No final do ano passado, com o apoio do Instituto Solví, a 
Associação Déias do Brasil, uniu-se à plataforma 
“Comida Invisível” e à empresa “Fruta Imperfeita” para 
distribuir frutas e legumes para a Comunidade Jaguaré, zona 
oeste da cidade de São Paulo. A ação aconteceu na 
Associação Canto da Arte e foram distribuídos 600 quilos 
de alimentos, beneficiando mais de 200 pessoas. 

A plataforma Comida Invisível, conecta restaurantes, 
bares, hotéis, buffets e pequenos mercados a creches, 
ONGs e pessoas físicas que precisam de comida, 
através da geolocalização. “Fomos escolhidos nessa rede 
pela empresa “Fruta Imperfeita”, que tem como 
propósito o consumo consciente e entramos em contato 
com o Instituto Solví para juntar-se a nós nessa ação.”, 
explica Andrea Sargentelli, da A.I.A. Deias do Brasil.

“Para cada quilo de alimentos doado por seus 
fornecedores, a Fruta Imperfeita dobra a quantidade para 
doação”, detalha. “Assim chegamos aos 600 quilos de frutas 
e legumes que foram entregues no dia 21 de dezembro”, 
finaliza. Às vésperas do Natal, a iniciativa foi muito bem-
vinda para as famílias do Jaguaré.
 “Muito obrigada, a renda lá de casa está curta e esses 
alimentos vão deixar nosso Natal mais alegre”, 
agradeceu Maria de Fátima, mãe da Giovana que participa 
do Projeto Uirapuru Mirim desenvolvido pelo A.I.A. 
Deias do Brasil em parceria com o Instituto Solví.

O números do desperdício

O número de pessoas com fome no mundo em 2018 foi de 
821,6 milhões (1 em cada 9). No Brasil, são 13 milhões 
de pessoas passando fome, segundo cálculos da 
Fundação da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação. Ainda segundo a FAO, 8,7 milhões de 
toneladas de comida vão para o lixo no nosso país, 
quantidade suficiente para alimentar essas 13 milhões de 
pessoas famintas no país.20

INSTITUTO SOLVÍ 
PRESENTE

[Ana Rita, Gerente de Comunicação e Marketing da Solví, Colaborador da ONG Fruta Imperfeita, Aline Soto e Vaneza 
Amorim, da Associação Canto da Arte Vila Nova Jaguaré. Foto: Ana Rita ]
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FÉ, DEVOÇÃO, 
CIDADANIA E
SUSTENTABILIDADE

[RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL]

[Voluntários, catadores e munícipes que contribuíram para o Círio Sustentável. Foto: Solange Campos - 
Temple ]

Ação do Instituto Solví e Guamá Tratamento de 
Resíduos colocou em prática a ideia da gestão de 
resíduos  para mitigação do impacto ambiental de 
grandes eventos e incremento de renda para 
cooperativas. O “Círio Sustentável”, que aconteceu entre 7 e 
13 de outubro de 2019, consistiu na capacitação de 20 
catadores de 6 cooperativas para a construção de 
ecoestações destinadas ao recebimento de material 
reciclável ao longo do trajeto das procissões do Círio de 
Nazaré, uma das maiores e mais belas manifestações 
religiosas brasileiras que acontece no segundo domingo 
de outubro, em Belém do Pará. 

O evento tem um público de mais de 2 milhões de pessoas 
e gera, em média, 600 toneladas de resíduos, entre 
orgânicos e recicláveis. “No ano passado, identificamos 
uma grande quantidade de material reciclável no momento 
em que estava chegando no aterro de Marituba e 
rapidamente enviamos para a Central de Triagem em pleno 
domingo”, conta Ana Rita Lopes, gerente de Comunicação e 
Marketing do Grupo Solví.  “Percebemos que ali havia uma 
oportunidade de criação de uma ferramenta que tornasse o 
trabalho dos catadores mais ágil e produtivo no próprio 
circuito do Círio”, continua. “Buscamos parcerias com 
cooperativas, ONGs, universidades e voluntários para 
que o projeto tomasse corpo”, complementa.

PROJETO PIONEIRO DA UVS GUAMÁ 
CAPACITOU CATADORES E RECOLHEU 
2 TONELADAS DE RECICLÁVEIS NAS 
PROCISSÕES DO CÍRIO DE NAZARÉ DE 
2019 EM BELÉM
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A ação ampliou e fortaleu as atividades do Programa de 
Parceria Cidadã com Sociedade (PPCS) da Guamá. Os 
catadores aprenderam a técnica de construção das 
ecoestações a partir de pallets em oficinas ministradas pela 
Ong Laboratório da Cidade, em parceria com a Universidade 
Rural da Amazônia. Foram construídas 14 ecoestações, que 
receberam 6 big bags de sarrapilheiras, cada uma com 
capacidade para 50 kg de material reciclável. “Juntos, 
coletamos 2 toneladas de recicláveis, principalmente 
plástico”, conta Ana Rita. “A parceria e o engajamento das 
Ongs, universidades e voluntários envolvidos foram 
primordiais para que o projeto fosse um sucesso. No ano que 
vem vamos repetir o projeto com todas as melhorias que 
forem necessárias”, finaliza. 

Em continuidade ao trabalho de conscientização ambiental e 
desenvolvimento local, após o Círio de Nazaré, as ecoestações 
foram reservadas para o programa de coleta seletiva a ser 
realizado na cidade de Marituba, realizado pela Guamá 
Tratamento de Resíduos em parceria com a cooperativa local.

O Círio de Nazaré 

A procissão do Círio de Nazaré acontece em Belém do Pará há 
mais de dois séculos. Trata-se de uma das manifestações 
religiosas mais grandiosas do Brasil. São romeiros e 
promesseiros de todas as partes do país que saem em uma 
caminhada de fé pelas ruas da capital em homenagem a 
Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus e padroeira dos 
paraenses. É também conhecido como o Natal do Paraense, 
tendo ainda um tradicional almoço de confraternização no 
qual não podem faltar pato no tucupi e maniçoba no cardápio.

Num percurso de 3,6 km, a procissão sai da Catedral de Belém, 
seguindo até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem da 
Virgem fica exposta por 15 dias. O mais longo de toda história 
foi o de 2004, cumprido em 9 horas e 15 minutos. A Berlinda 
que carrega a Virgem é seguida pelos milhares de fiéis. Os 
moradores enfeitam as casas e ruas, dando ainda mais 
grandiosidade à festa que, desde 2004 é registrada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. 
Além da procissão de domingo, o Círio agrega outras 
manifestações de devoção, como a trasladação, a romaria 
fluvial e diversas peregrinações e romarias que ocorrem na 
Quadra Nazarena, como é chamado o período em que elas 
acontecem. Quinze dias depois, os devotos se despedem de 
Nossa Senhora de Nazaré, com mais procissões, missas e 
eventos religiosos e a imagem retorna à Basílica Santuário.

[Ecoestação para o Círio Sustentável. Foto: Ana Rita ]

[Triagem de recicláveis coletados do Círio Sustentável. Foto: Ana Rita ]
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FESTA E
DIVERSÃO EM
OUTUBRO

[RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL]

AÇÕES DEDICADAS ÀS CRIANÇAS SE 
ESPALHARAM PELAS UVS LEVANDO 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL COM 
ALEGRIA E DESCONTRAÇÃO

Sem deixar de lado a diversão, as 
iniciativas dedicadas ao mês das 
crianças nas nossas UVSs buscaram a 
conscientização ambiental e social dos 
pequenos, filhos de colaboradores, 
alunos de escolas parceiros e das 
comunidades. 

“Investir nas novas gerações é a maneira 
mais eficaz de plantar a semente da 
conscientização ambiental” enfatizou 
Jaqueline Basso Brendler, Analista de 
Comunicação da São Gabriel 
Saneamento, em São Gabriel, RS. 

Para Regina Patrícia, Supervisora de 
Recursos Humanos, da Regional Bahia, 
o dia 12 de outubro é uma data para
celebrarmos a inocência e o futuro.
“Parabéns às UVSs por proporcionarem
este momento e a todas as pessoas que 
fizeram com que essa magia fosse
possível”, cumprimentou.

Regional Bahia

As UVSs da Regional Bahia se uniram 
para fazer a alegria da criançada e de 
seus pais, colaboradores das unidades 
Águas Claras Ambiental, BATTRE, Hera 
Ambiental, Sotero Ambiental e 
Termoverde Salvador, em uma divertida 
sessão de cinema. Recepcionadas pelo 
Soterinho que distribuiu lembrancinhas 
e lanches, assistiram à animação “Angry 
Birds”, que fala sobre união, amizade e 
diversidade. “Estou muito feliz de ver 
essa sala cheia de colaboradores de 
nossas UVSs e suas famílias, 
compartilhando diversão e união”, 
confessou Ricardo Fontes, Diretor da 
Regional Bahia. 

[Laura Melo dos Santos, filha da colaboradora, Marcela Melo, do Grupo Solví. Foto: Aline Lemos ]

[Deivid de Jeusus Oliveira Santos  filho do Hélio 
Oliveira Santos, Servente de Aterro do Biogás, 

BA Foto: Leandro do Lago Silva ]

 São Bernardo Ambiental

A sede da São Bernardo Ambiental 
também abriu suas portas para os 
filhos dos colaboradores. Cerca de 40 
crianças fizeram um tour pela UVS, 
conhecendo sobre as instalações, 
procedimentos, utilização de EPIs e 
também os pontos fundamentais do 
Código de Conduta do Grupo.

 Após o tour na garagem e um lanche 
especial, todos puderam subir na cabine 
do caminhão, dar “aquela” buzinada e 
tirar a tão desejada foto no estribo no 
caminhão da coleta. Tiraram fotos e 
confeccionaram porta retratos com 
palitos de sorvete.
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[Crianças do CEI Vereador Ermano Marchetti, na Vila Paulista conhecendo o caminhão 
compactador . Foto: Banco de imagens Loga]

[Colaboradores da SBA e seus filhos. Foto: Banco de imagens SBA]

Loga - Logística Ambiental de São Paulo

Em São Paulo, a Loga  visitou o CEI Vereador 
Ermano Marchetti, na Vila Paulista, zona norte, a 
pedido das próprias crianças que queriam conhecer 
de perto o caminhão de coleta. Foi um dia especial 
para os 18 alunos da pré-escola que puderam ver 
como o veículo, que tanto os encanta, funciona. 
Durante a visita, as professoras tiraram fotos e 
ainda entregaram um cartão feito pelos pequenos 
para os dois coletores, o motorista e o líder 
operacional. O encontro, além de alegrar todos que 
estavam presentes, mostrou o reconhecimento e 
admiração por esses profissionais que zelam pela 
limpeza da cidade. 

Solví Jaguaré

Na UVS Solví Jaguaré, filhos de colaboradores de 4 a 
15 anos, foram recebidos com crachás 
confeccionados especialmente para e eles e  + um 
café da manhã festivo. Os maiores (entre 9 e 15 
anos) seguiram para uma visita à UVS Essencis 
Caieiras, acompanhadas de seus pais promovendo 

[Crianças do PEA Kids, Programa de Educação Ambiental Essencis Betim- MG Foto: Banco 
de Imagens Essencis Betim]

um momento de aprendizado e integração.  Os 
mais novos tiveram participaram de diversas 
atividades de recreação, contação de história, além 
de se divertirem com a piscina de bolinhas e o pula-
pula.

Essencis Betim

O PEA Kids, Programa de Educação Ambiental 
voltado ao público infantil da UVS Essencis Betim 
realizou sua ação unindo aprendizado e diversão. O 
Tio Recicla, personagem criado pelo líder de equipe 
Robert Lourenço trouxe uma peça de teatro sobre 
os ODSs utilizando uma linguagem lúdica. No 
mesmo dia, as 33 crianças presentes participaram 
de uma nova atividade desenvolvida pela UVS, a 
“Trilha dos Sentidos”. Com vendas nos olhos, elas 
percorreram 200 metros trabalhando confiança, 
fortalecimento de vínculos, curiosidade, 
criatividade e fortalecendo os conceitos do ODS 10, 
que visa estabelecer metas para superar as 
desigualdades.
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[RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL]

CULTURA E 
CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL EM CENA

No dia 30 de setembro de 2019, a CRVR e Biotérmica levaram 
o espetáculo Terra à Vista 2: A Aventura Continua, para o
centenário Theatro São Pedro, localizado no Centro Histórico 
de Porto Alegre, RS. Na plateia, mais de 500 alunos da rede
municipal aplaudiram a peça já consagrada e que se reinventa 
desde 2015. Este ano, a peça ganhou um novo enredo, figurino
e cenografia. 

A montagem da Companhia Armazém em parceria com a 
CRVR já realizou 126 apresentações em 70 cidades do Brasil 
para mais de 40 mil espectadores. Para o diretor de 
Desenvolvimento de Negócios da CRVR, Leomyr Girondi, a 
trajetória de sucesso do Terra à Vista preenche uma lacuna no 
Rio Grande do Sul. “Pela abrangência e pelo pioneirismo do 
projeto, de forma lúdica, levamos cultura e consciência 
ambiental às comunidades. É o maior e mais abrangente 
projeto do estado, enfatiza. 

A CRVR entende que é muito importante ter cada vez mais 
aliados na causa ambiental. Seus auditórios ambientais, em 
todas as UVSs,  dão a estrutura para que suas missões e a 
importância da destinação correta dos resíduos sejam 
divulgadas de maneira eficiente. Na constatação de quem 
nem sempre é possível ou viável trazer o público para as suas 
operações, a montagem foi para a estrada levar a sua 
mensagem e estar perto de quem pode fazer a diferença para 
termos um mundo melhor. Em 2019, Terra à Vista 2: A Aventura 
Continua percorreu 29 cidades, totalizando 30 apresentações. 

Abordagem leve com ensinamento profundo

A narrativa é um convite à infância, mas com uma mensagem 
séria e para vida toda. “Por meio da arte, tornamos a temática 
do meio ambiente leve e descontraída, mas com um 
ensinamento profundo de preservação”, explica Patrícia 
Garcia, atriz que faz parte do elenco. Ela ainda reforça que o 
teatro leva ao discernimento de que somos nós os 
responsáveis pelo futuro.

A peça conta as peripécias dos irmãos Mateus, Miguel e 
Manuela. Eles recebem uma casa de herança dos avós e 
decidem transformá-la em um Parque Pirata para crianças. 
Porém, ao chegarem ao quintal, deparam-se com grandes 
desafios: além de diferentes tipos de lixo, acumulados no 
local, uma visita inesperada surge e promete causar grande 
alvoroço. 

O espetáculo tem direção de Leonardo Roat, assistência de 
palco de Harrison Garcia e elenco formado por Leonardo 
Roat, Patrícia Garcia, Ricardo Paim, Felipe Mendes e Tiago 
Teles. O projeto é uma realização do Ministério da Cidadania 
e da Secretaria Especial da Cultura, com o financiamento da 
Lei de Incentivo à Cultura, produzido pela Companhia 
Armazém Cultura e Entretenimento e com o planejamento 
cultural da D. Marin.

[Alunos da rede municipal de Porto Alegre. Foto: Comunicação CRVR]

ESPETÁCULO TERRA À VISTA LEVA 
MAIS DE 500 ESTUDANTES PARA A 
PLATEIA DO THEATRO SÃO PEDRO EM 
PORTO ALEGRE



LIVRO FEITO PELAS CRIANÇAS 
DO PROJETO DA UVS GUAMÁ,  
TEVE SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

[RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL]

Durante o ano de 2019, as crianças do projeto multidisciplinar 
de arte-educação “O Uirapuru Mirim” dedicaram-se à 
produção do livro “Guamarico, o Uirapuru MIrim do Pará”. O 
lançamento aconteceu na Universidade Federal do Pará-
UFPA, dia 21 de novembro durante o III Seminário sobre Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da Região Metropolitana de 
Belém, - realizado pelo  GEMAS (Grupo de Estudos em Meio 
Ambiente e Sustentabilidade), em Belém do Pará, quando as 
crianças, além de se apresentarem musicalmente, também 
realizaram uma sessão de autógrafos. 

Ao longo do ano, as crianças criaram a história para o 
personagem Guamarico e também suas ilustrações em 
várias oficinas e rodas de conversa sobre o tema “Aterro 
Sanitário”. Na segunda parte da ação desenvolvida pela 
pedagoga Andrea Sargentelli, responsável pelo projeto, a 
narrativa criada foi transformada em um teatro de 
fantoches, fabricados pelas próprias crianças com material 
reciclado. 

O livro foi distribuído gratuitamente para os participantes 
do seminário, mostrando a importância da educação pela 
arte para construção e desenvolvimento de uma cultura 
ambientalmente correta. “Nem precisamos listar a 
quantidades de disciplinas trabalhadas e pilares da 
educação e cidadania que englobamos nestas ações”, 
ressalta Andrea. 

GUAMARICO, 
O UIRAPURU MIRIM 
DO PARÁ

[Uirapuru Mirim na UFPA. Foto: Beatriz Ramos]

DIA DO
VOLUNTARIADO
(2º SEMESTRE 2019)
Muito trabalho com alegria, gratidão e aprendizado 
nas ações do segundo semestre de 2019

21 
atividades 
realizadas

896
voluntários 
envolvidos

+30mil
pessoas 
impactadas

As ações do segundo semestre do Dia do Voluntariado Solví 
foram as mais diversificadas e garantiram o cumprimento da 
missão do Grupo de trabalhar para o bem. A Essencis e a 
Termoverde Caieiras se destacaram com uma iniciativa que 
instalou sinalização para os visitantes do Parque Estadual do 
Juquery, último reduto do cerrado na região metropolitana 
de São Paulo e único a abrigar dois biomas, pois lá se encontra 
também importante faixa da Mata Atlântica. Graças à 
iniciativa das duas UVSs que aconteceu no dia 23 de 
novembro, hoje há informações de todas as trilhas, a 
quilometragem, tempo do percurso e seu grau de dificuldade.
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DIA DO
VOLUNTARIADO
(2º SEMESTRE 2019)

21
atividades
realizadas

896
voluntários
envolvidos

+30mil
pessoas
impactadas

Em São Paulo, as UVSs LOGA, GRI Koleta e da Solví Jaguaré se 
uniram para realizar o seu Dia do Voluntariado em prol do 
SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes) Nossa Senhora Auxiliadora, na região da 
Lapa. Enquanto parte do grupo trabalhou na revitalização 
do local, outra foi com o grupo de crianças e adolescentes 
acolhidos ao Museu Catavento, no centro de São Paulo. Na 
Essencis São José dos Campos, ação concentrou-se na Igreja 
Cristo Rei, próxima à unidade, com oficinas de artesanato, 
plantio, doação de mudas, recreação para o público infantil 
e reforma do seu jardim, além de apresentação sobre 
destinação correta de resíduos em aterro sanitário, ações da 
empresa e sobre o Programa de Integridade Sustentável.

Giro Voluntariado 

As iniciativas multiplicaram-se buscando a aproximação 
com a comunidade e de desenvolvimento do 
empreendedorismo social nos colaboradores das UVSs. 
Confira: 

SOLVÍ JAGUARÉ, GRI KOLETA E LOGA

UVS ÁGUAS CLARAS AMBIENTAL

UVS ALFENAS AMBIENTAL

UVS BATTRE

UVS CRVR SÃO LEOPOLDO

UVS CRVR VICTOR GRAEFF

UVS ESSENCIS BETIM

UVS ESSENCIS CURITIBA

UVS ESSENCIS E TERMOVERDE CAIEIRAS

UVS ESSENCIS JUIZ DE FORA

UVS ESSENCIS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UVS GUAMÁ

UVS RESÍDUO ZERO

UVS REVITA QUATÁ

UVS SÃO CARLOS AMBIENTAL

UVS VIASOLO BETIM

UVS VIASOLO MONTES CLAROS

[Dia do Voluntariado UVS Resíduo Zero, Guapó, GO. Foto: Banco de imagens Resíduo Zero]

[Dia do Voluntariado UVS Alfenas , MG. Foto: Banco de imagens MG]

[Dia do Voluntariado UVS Essensis Curitiba, PR. Foto: Banco de imagens Essencis Curitiba]

[Dia do Voluntariado UVS Essensis Betim, 
MG. Foto: Banco de imagens Essencis 

Betim]



[RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL]

UM PRESENTE À
PROVA DO FUTURO

Em Dezembro de 2019, foi realizada a 1ª exibição do 
documentário “Um presente à prova do futuro”, uma 
co-produção da Tocha Filmes e Globo Filmes, que trata dos 
princípios da Economia Circular, idealizada na Holanda, e que já 
é diretriz econômica e Lei na Europa. Com a narração de Lenine, 
o documentário acompanha uma família holandesa no seu
cotidiano, visita indústrias e empresas para entender como
esse processo revolucionário mudou a vida das pessoas e a
maneira de enxergar o mundo. Sua produção teve início em 2017 
e contou com patrocínio do Grupo Solví por meio da Lei de
Incentivo ao Audiovisual. A obra tem direção de Eduardo
Rajabally, roteiro de Gui Stockler, montagem de Paulo Taman,
produção executiva de Sylvio Rocha e conteúdo técnico de
Beatriz Luz. 

Sylvio Rocha destacou a importância da participação de 
empresas nas iniciativas relacionadas a sustentabilidade. Além 
do patrocínio, a produção contou com o apoio de técnicos do 
Grupo, captou imagens e pesquisou cases importantes. 
“Gostaria de agradecer a todo o time do Grupo Solví, 
principalmente ao Instituto Solví que nos apoiou o tempo todo 
nessa jornada e aos técnicos da Essencis que tão bem nos 
receberam para os dias de filmagem. Espero que nossa parceria 
possa continuar em novos projetos de documentários 
futuramente”, agradeceu. Confira detalhes da entrevista com o 
produtor do filme:

Por que fazer um filme sobre esse tema?

Não havia ainda nenhum filme, seja no Brasil ou em qualquer 
lugar do mundo, que falasse de uma maneira acessível sobre 
economia circular e esse foi o desafio que nos norteou. 

Como e quando começou o processo de criação do filme “Um 
presente à prova do futuro”?

Inicialmente, a ideia era produzir um documentário sobre a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas, em 2017, quando 
tive meu primeiro contato com o tema da economia circular em 
uma palestra da Beatriz Luz, na Virada Sustentável em SP, tudo 
mudou. Convidei-a a integrar o time da Tocha Filmes como 
curadora do conteúdo e ajustamos o projeto para que fosse 
muito mais amplo do que apenas falar de lixo e resíduos e 
pudesse trazer ao público os conceitos da economia circular. O 
próximo passo foi buscar empresas que tivessem interesse no 
tema e pudessem inclusive contribuir com “cases de sucesso” 
no documentário. 

Como você vê a iniciativa de empresas como o Grupo Solví em 
participar de projetos como esse?

Só conseguiremos avançar na agenda da sustentabilidade se 
cada vez mais as empresas tiverem assumindo essa 
responsabilidade. O Grupo Solví atua nacionalmente em um 
segmento extremamente importante na cadeia das soluções 
ambientais. Tê-los conosco nesse projeto foi especial, pois, 
além de ser uma das primeiras empresas a confirmar o apoio, 
trouxe “cases” e ajudou a explicar questões importantíssimas 
relacionadas aos aterros sanitários e lixões, ainda existentes 
em grande número pelo país. Pudemos captar imagens e 
entrevistas com colaboradores que detalharam esses 
processos.

Onde é possível assistir “Um presente à prova do futuro”?

O filme está inscrito em dois importantes festivais de 
documentários: “É Tudo Verdade” e “Ecofalante”. Esperamos ser 
selecionados para esses festivais e assim oferecer ao público a 
chance de assisti-lo novamente antes da estreia em cinema. 
Devemos fazer a estreia em circuito de cinema comercial (cerca 
de 20 cidades pelo Brasil) no final do primeiro semestre e após o 
cinema, o filme será exibido na Globo News e no Canal Brasil, 
graças à co-produção que fechamos com a Globo Filmes. Em 
março irei a Amsterdam, para exibir o filme para nossos 
parceiros holandeses e articular a distribuição do documentário 
para as Tvs europeias, o que pode ser bem interessante para 
mostrar a eles a nossa visão sobre o tema. 

ENTENDA ECONOMIA CIRCULAR

A economia circular busca dissociar a atividade 
econômica do consumo de recursos finitos, e eliminar 
resíduos do sistema por princípio. Apoiada por uma 
transição para fontes de energia renovável, o modelo 
circular constrói capital econômico, natural e social. Ele 
se baseia em três princípios: eliminar resíduos e poluição 
desde o princípio, manter produtos e materiais em uso e 
regenerar sistemas naturais.

[Gustavo Morais (assistente de direção), Edu Rajabally (diretor), Sylvio Rocha (produtor) e 
Bia Luz (diretora técnica) ]



Com o objeto de disseminar, através da educação ambiental, 
informações e conceitos sobre a importância do meio 
ambiente e a finitude dos recursos naturais as UVSs São 
Carlos Ambiental e Essencis Caieiras realizam parcerias com 
escolas em ações com foco na coleta de recicláveis.

Essencis Caieiras

A UVS Essencis Caieiras, desde 2018, apoia a Prefeitura 
Municipal no projeto de implantação da Coleta Seletiva no 
município. A ação tem na criança o principal agente de 
disseminação da importância da mudança de atitudes em 
relação aos cuidados com os resíduos. Além disso, envolve 
também os professores, pais e a comunidade em palestras de 
conscientização, visitas ao aterro sanitário e tecnologias de 
reciclagem e disponibiliza a logística para o reaproveitando 
do material coletado.

Segundo Reginaldo Pereira Lima, Especialista em Gestão 
Pública da Secretaria do Meio Ambiente de Caieiras, o 
Programa Coleta Seletiva não apenas cumpriu as exigências 
da Política Nacional de Resíduos, inovou na maneira de 
repensar o tema, estendendo essa conscientização aos lares 
dos estudantes. “Os próximos passos serão a implantação de 
coleta seletiva em todos os prédios Públicos e dar 
continuidade na capacitação dos membros da Cooperativa de 
Reciclagem e dos catadores”, informa Reginaldo. 
Como objetivo de continuidade desse projeto para 2020, a 
UVS possui previsão de implantar mais 7 pontos de entrega 
voluntária e em mais 10 escolas municipais.

COLETA DE RECICLÁVEIS

[  PARCERIA ]

[ Premiação do concurso de desenho para escolha do mascote do Programa de Reciclagem 
nas escolas. Na foto, Eduardo Azzari, Diretor da Essencis Caieiras, Suzete, da Secretaria de 
comunicação de Caieiras, Sarah Vitória, Ganhadora do Concurso  e o Mascote do Programa 
de Reciclagem nas escolas ]

[ Alunos da CEMEI Dep. Lauro Monteiro da Cruz Foto: Comunicação São Carlos Ambiental]

  São Carlos Ambiental

A UVS SCA, em uma parceria com a Cooperativa Coopervida 
durante o segundo semestre de 2019 realizou a “Gincana da 
Reciclagem Solidária”. A ação envolveu as CEMEI’s Dep. Lauro 
Monteiro da Cruz; João Baptista Paino e Prof. Vicente de Paulo 
Rocha Keppe em atividades de conscientização sobre a coleta 
seletiva para as famílias dos 850 alunos dessas 3 escolas, além 
de gerar renda para as cerca de 40 famílias cadastradas nessa 
cooperativa.
No período de 20 de outubro a 20 de novembro, as três 
instituições receberam bags, onde eram colocados todos os 
materiais recicláveis que conseguiam reunir. A cada recipiente 
preenchido, as crianças produziam um vídeo para ser entregue 
junto com os bags cheios e assim, elas iam acumulando 
pontos. 

A CEMEI Dep. Lauro Monteiro da Cruz foi a escola vencedora, 
conseguindo juntar 33 sacos e, como prêmio, recebeu o Dia do 
Voluntariado da São Carlos Ambiental. O encerramento da 
gincana aconteceu no dia 1 de dezembro. Com o envolvimento 
de colaboradores da SCA e voluntários, a escola ganhou a 
revitalização e pintura da sua quadra poliesportiva. 

Todas as crianças, das três escolas, ganharam também um 
estojo como lembrança com a marca da UVS e do Instituto 
Solví. Além disso as escolas receberam troféus de participação 
e de campeão, como reconhecimento e agradecimento por se 
unirem à UVS e à Coopervida nessa grande gincana do bem.

Material coletado - 12 toneladas
Pessoas capacitadas - + 800
PEVs instalados - 7
Escolas envolvidas - 26 29



A UVS Innova Ambiental Peru contratou 
a Empresa Peruana de Estudos de 
Mercado e Opinião Pública (CPI) para 
fazer uma pesquisa de satisfação sobre 
os serviços prestados pela empresa na 
Região Metropolitana de Lima, onde 
realiza coleta e destinação final de 
resíduos. O estudo realizado pela CPI 
revelou que os moradores têm uma 
opinião muito favorável sobre a 
empresa, com um índice de reclamações 
que não chega a 2%. Foram analisados 
os ítens periodicidade (79%); varredura 
de ruas e praças (74%) e limpeza dos 
bairros (77%).

Presente no Peru há mais de 20 anos, a 
Innova Ambiental SA possui o portfólio 
mais completo de serviços ambientais 
do mercado. Abrange toda a cadeia de 
serviços desde a origem, tratamento, 
recuperação e destinação final dos 
resíduos. A UVS é detentora do 4 
certificados ISO - Ambiental 14001/2015; 
Segurança OHSAS 18001/2007; 
Qualidade 9001/2015 e Anti Suborno 
37001/2016. 

Reforço nas comemorações da cidade

Dia 18 de janeiro, Lima completou 484 
anos e muitas comemorações foram 
realizadas na cidade. Um palco na Plaza 
de Armas recebeu artistas de diversos 
estilos musicais para os festejos da 
cidade. Uma grande multidão 
acompanhou as festas pelas ruas da 
capital peruana. Para manter a cidade 
limpa antes e depois do evento, a 
Innova Peru espalhou dezenas de 
cestos de lixo nos arredores da Praça, 
treinou e reforçou sua equipe para 
manter Centro Histórico impecável. 
Cerca de 10 toneladas de lixo foram 
coletadas na Plaza de Armas, na 
Alameda Chabuca Granda, no Jirón de la 
Unión e nos Farrapos e às 7h hora da 
manhã do dia seguinte estava tudo 
completamente limpo.

INNOVA PERU 
RECONHECIDA PELA POPULAÇÃO

[ Equipe de limpeza da UVS Innova Peru no aniverário de Lima. Foto: Ana Rita]

[INTERNACIONAL]

RECENTE PESQUISA REALIZADA 
PELA UVS REVELA A SATISFAÇÃO 
DOS MORADORES DA CAPITAL 
PERUANA COM OS SERVIÇOS DA 
UNIDADE
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Entre os dias 20 e 29 de setembro, a UVS 
Vega em Santa Cruz de la Sierra, na 
Bolívia, participou da 44ª Feira 
Internacional de Santa Cruz, a 
FEXPOCRUZ, considerada como uma 
das mais importantes vitrines 
comerciais do mercado boliviano. O 
evento costuma atrair cerca de 500 mil 
visitantes, e conta com mais de 2.300 
expositores vindos de mais de 20 países 
diferentes. 

Em sua estreia em um evento dessa 
magnitude, a UVS Vega Solví lançou 
com muito sucesso sua campanha 
“Embajadores del Planeta”, com o 
objetivo engajar a população em ações 
para deixar a cidade mais verde, limpa e 
bonita.Todos que passaram pelo stand 
da unidade na feira receberam o 
“Pasaporte de Embajador del Planeta”, 
com dicas para cuidados com o meio 
ambiente, a importância da reciclagem 
e sobre reflorestamento.Para firmar o 
compromisso como novo embaixador 

[ Embaixadores do Planeta. Foto: Paul Canido]

de cuidar da cidade e do planeta, além 
do pequeno livro, foi entregue também 
uma muda de planta. 

A campanha foi estendida para as ruas 
da cidade. Dois compactadores da 
empresa passaram a levar o convite à 
população para aderir à iniciativa da 
Vega Solví boliviana. Além disso, o 
convite também acontece nas redes 
sociais da unidade:  

www.facebook.com/pg/vegasolvi 

Instagram @vegabolivia.

A Vega Bolívia Ambiental atua desde 
2012 na cidade de Santa Cruz de La 
Sierra. A UVS  trabalha com soluções em 
coleta, valorização, tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos 
urbanos, industriais, de serviços de 
saúde, além de manutenção, operações 
de transbordo e operação de aterro 
sanitário. 

AÇÃO DA UNIDADE ENGAJA 
MORADORES EM CAMPANHA DE 
SUSTENTABILIDADE

[INTERNACIONAL]

PASSAPORTE
DO EMBAIXADOR
DO PLANETA
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Em setembro de 2019, a UVS LimPar, da 
cidade de Rosário na Argentina 
convidou os moradores da comunidade 
onde atua para um encontro para o 
lançamento de programas de parcerias. 
Com a adesão maciça dos 
representantes dos bairros da zona 
norte da cidade, o evento resultou no 
comprometimento de todos por uma 
vizinhança mais limpa. “A rodada de 
conversa revelou uma mesma 
preocupação entre todos”, conta Mabel 
Bontempi, responsável pela 
Comunicação da unidade. “Todos 
concordaram que o melhor caminho 
para um bairro mais limpo e consciente 
é manter canais de comunicação 
eficientes e initerruptos”, conta. 

O encontro resultou no estabelecimento  
do programa “Te acompañamos a 
mejorar ambientalmente tu barrio”, 
que tem por objetivo transmitir o 

escopo dos seus serviços, melhorando 
ambientalmente os diferentes bairros. 
Com duas linhas de atuação, a primeira 
tem o público adulto como foco e 
contará com reuniões periódicas para 
compartilhamento de informaçòes 
relevantes sobre os serviços prestados 
pela UVS, como horários de 
atendimento, abrangência dos mesmos 
e programas de separação de resíduos.

A segunda ação estabelecida diz 
respeito ao público infantil dessa região 
atendida pela unidade. Serão realizadas 
atividades de conscientização com os 
pequenos da área de influência da 
LimpAr mensalmente. A agenda prevê 
encontro mensais para oficinas, 
concursos de desenho, visitas à UVS, 
entre outra atividades. “Nos dois 
programas, serão transmitidos nossos 
valores e compartilhado o Programa de 
Integridade Sustentável”, explica. 

UVS LIMPAR
NA COMUNIDADE
[ Mabel Bontempi, Gestora de compras e comunicações na conversa com a comunidade. Foto: Comunicação Limpar]

UNIDADE FORTALECE PARCERIA COM 
MUNÍCIPES EM AÇÕES CONJUNTAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DE AÇÕES

“Recebemos um ótimo feedback dos 
moradores sobre a iniciativa e estamos 
comprometidos em trabalhar juntos 
por um bairro mais limpo”, finaliza 
Mabel. 

LimpAR

A UVS LimpAr fornece serviços de 
higiene e gestão de resíduos , como 
varrição de ruas, coleta de resíduos 
urbanos e de contêineres, capina, entre 
outros, atendendo uma população de 
490 mil habitantes. 

32

[INTERNACIONAL]



33

Caminhões de coleta de unidades do Grupo 
Solví iluminados espalharam o espírito de 
Natal pelas ruas das cidades de São Paulo, 
São Bernardo do Campo e Salvador. 
Demonstrando a parceria e respeito que 
oferecem para a sociedade e valorizando a 
importância dos serviços de tratamento de 
resíduos, essa é mais uma forma que as UVSs 
encontraram para ficarem mais perto da 
comunidade.

Na capital paulista, o caminhão da UVS Loga 
levou a magia das festas natalinas ao 
Agrupamento Noroeste da cidade. A ação 
começou no dia 13 de dezembro, quando 
passou pela Amlurb (Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana) e por todas as unidades 
da empresa para registrar esse momento 
encantado com os colaboradores.

Além disso, nos dias 21 e 22 de dezembro, os 
veículos natalinos da Loga, Ecoss Ambiental, 
Limpa SP e Sustentare realizaram um 
‘‘Desfile de Natal’’ e passaram pelos pontos 
principais da capital, como a Praça Charles 
Miller, Avenida Paulista, Avenida 23 de Maio, 

Avenida Brasil e Praça Panamericana, 
surpreendendo as pessoas, que aplaudiram 
muito e registravam os momentos em vídeos e 
fotos. 

Em Salvador, no período de 10 a 31 de 
dezembro, dois caminhões compactadores da 
Sotero Ambiental foram decorados seguindo a 
temática da Prefeitura Municipal da cidade. 
Com plotagem especial e iluminação de LED, 
levaram a mensagem de um “Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo” pelos principais pontos de 
Salvador, incluindo a orla da Barra a Itapuã.

O veículo coletor da UVS São Bernardo 
Ambiental ganhou decoração em iniciativa 
parceira com a Prefeitura da cidade. O 
caminhão iluminado com luzes de led e 
mensagem natalina circulou a partir da 
segunda semana de dezembro até a primeiros 
dias de 2020 pelas principais ruas da cidade e 
de movimentação noturna, como os bairros do 
Centro, Jardim do Mar, Santa Terezinha e 
Assunção.

CAMINHÕES DE 
COLETA DECORADOS 
LEVARAM A MAGIA 
DAS FESTAS DE FIM 
DE ANO PELAS RUAS 
DAS CIDADES

UM NATAL
ILUMINADO

[ Caminhão de coleta da UVS Sotero Ambiental - BA]

[ Caminhão de coleta da UVS Loga - SP] [ Caminhão de coleta da UVS São Bernardo Ambiental - SP]

[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO]
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O Encontro de Líderes Solví aconteceu 
no dia 11 de dezembro no Villa Blue Tree, 
em São Paulo. O encontro anual teve a 
participação de representantes do 
todas as UVSs do Grupo e como tema 
principal os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
da ONU e o Movimento Solví 2030. Toda 
a decoração do espaço foi elaborada 
para provocar os participantes a 
pensarem nos 17 objetivos da ONU. 
Houve também mostra de peças e 
objetos de artesanato criados em 
projetos sociais desenvolvidos na 
comunidade do Jaguaré pelo Instituto 
Solvi. 

Na abertura da programação, Carlos 
Leal Villa, Presidente do Conselho - 
juntamente com os conselheiros 
Alberico Mascarenhas, Andrea Calabi e 
Olga Colpo - apresentou o fundo 
investidor Macquarie, representado por 
Fernando Lohmann e Paul Mitchener. 
Tivemos também, como convidada, a 
economista Eliane Lustosa. Na 
sequência, todas as diretorias fizeram 
suas apresentações, com resultados e 
perspectivas para os próximos 5 anos. 

Os convidados

O evento contou com a presença de 
convidados como Orlando Cintra, 
Diretor da BR Angels Smart Network, 
falando sobre inovação, startups e 
futuro. Além dele, Ruy Shiozawa CEO do 
Great Place to Work no Brasil dividiu um 
painel com Luciano Maffía, da Dupont, 
com mediação do jornalista da CBN, 
Milton Jung sobre o papel da liderança 
na empresa.

Uma ano de realizações

No encerramento do evento, Celso 
Pedroso, presidente do Grupo Solví, fez 
uma retrospectiva com resultados e os 
fatos mais relevantes de 2019 para a 
companhia, além de apresentar o 
Movimento Solví 2030. “Foi um ano de 
realizações e resultados”, disse. 
“Compartilhamos conhecimento, 
levando cultura e educação ambiental, 
apoiamos nossas comunidades, 
cultivamos a paz e a integridade. 
‘Vivemos na pele’ nossas atividades, 
chegando mais perto de nossas 
operações”, complementou. Sobre o 

futuro, o Presidente destacou, entre 
outras pautas, o foco da empresa no 
tratamento e valorização de resíduos e 
em ações que colaborem para a redução 
de riscos no setor público brasileiro, 
além do fortalecimento das entidades 
de classe. “Somos signatário do 
primeiro Pacto Setorial de Integridade 
do Setor de Limpeza Urbana e estamos 
comprometidos em alinhar o Brasil às 
mais rigorosas e avançadas regras para 
promoção da integridade e na 
prevenção do suborno e corrupção”, 
reforçou.

O CEO também explicou a nova 
composição dos Valores Solví, que uniu 
Excelência e Dinamismo e ganhou o 
Operar Seguro. “A partir de agora nossos 
valores são: Operar Seguro, Integridade, 
Equipe, Inovação, Excelência com 
Dinamismo,  Responsabilidade 
Socioambiental e Parceria, ”, explicou. 

O Encontro de Líderes de 2019 foi 
finalizado com uma apresentação 
musical  com flashmob de bailarinos, 
show de Anna Akisue e Beto Sargentelli 
e banda.

ENCONTRO DE
LÍDERES 2019

[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO]

[Drº Carlos Villa, Presidente do Conselho de Administração e Celso Perdroso, CEO do Grupo Solví]
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Mais de 600 pessoas passaram pelo 
stand do Grupo Solví no Waste Expo 
Brasil 2019, onde destacaram-se 
novidades para tecnologias ambientais, 
gestão de resíduos, saneamento e o 
serviço exclusivo de neutralização de 
carbono. Considerada um dos mais 
importantes eventos no segmento de 
gestão de resíduos sólidos do país, a 
feira aconteceu em São Paulo entre os 
dias 12 e 14 de novembro, no Expo Center 
Norte. Participaram da exposição 
grandes empresas, especialistas e 
formadores de opinião do setor público 
e privado, que lá tiveram a chance de 
conhecer as novas tendências e soluções 
do mercado mundial. 

A Waste Expo Brasil representa também 
uma oportunidade de benchmarking 
para todos os participantes. Para Diego 
Nicoletti, diretor técnico da empresa, 
além de apresentar o que há de mais 
inovador para o negócio do Grupo Solví, 
a feira é ainda muito importante para a 

conscientização do público em geral, já 
que recebe escolas e organizações civis. 
“O evento ajuda na capacitação e na 
orientação sobre o trabalho que a Solví 
realiza em termos de sustentabilidade”, 
destaca.

Localizado estrategicamente na entrada 
do Pavilhão Amarelo que abrigou a feira, 
o stand do Grupo Solví chamou atenção
de quem passava por ali com suas
inovações, tecnologias,  serviços e uma
grande maquete da Termoverde Caieiras. 
Seus visitantes puderam realizar um
tour 360° nas UVSs Essencis Caieiras e
Essencis Taboão da Serra com óculos de
realidade virtual por meio de um vídeo.
Além disso, o Grupo levou ainda seu
time de especialistas para realizar nove
palestras técnicas gratuitas focadas em
inovação, energia, neutralização de
carbono, Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODSs), gestão de resíduos,
compostagem, coleta seletiva e
economia circular.

SERVIÇO DE 
NEUTRALIZAÇÃO DE 
CARBONO FOI DESTAQUE NO 
STAND DO GRUPO SOLVÍ

WASTE EXPO
BRASIL 2019

[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO]



36

SOLVÍ NA 

MÍDIA
[EXCELÊNCIA COM DINAMISMO] PARA CONFERIR  ESTAS E 

MAIS NOTÍCIAS NA 
ÍNTEGRA, ACESSE O NOSSO 
SITE ATRAVÉS DO QRCODE 
OU ATRAVÉS DO LINK:

WWW.SOLVI.COM
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RPA: TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NO CSC

[INOVAÇÃO]

No final do ano de 2018, o CSC - Centro 
de Serviços Compartilhado do Grupo 
Solví, iniciou sua jornada de 
transformação digital. Com o suporte 
da consultoria especializada LVR 
Robotic, foi adotado a tecnologia RPA - 
Robotic Process Automation 
(Automatização de Processos 
Robóticos) para automação das 
atividades com eficiência e escala de 
produtividade. A integração entre 
pessoas e robôs no CSC foi construída 
efetivamente ao longo do ano de 2019, 
baseada em um detalhado estudo de 
todos os processos internos, 
engajamento dos colaboradores, 
mobilização das equipes e um 
cuidadoso trabalho de disseminação 
dessa nova cultura. Em fevereiro, 

criou-se uma Comissão de Agentes de 
Transformação Digital, composta por 9 
(nove) membros indicados pelas 
próprias áreas de negócio do CSC para 
atuar no desenvolvimento do projeto.

A jornada de RPA ficou também 
conhecida através do PITE, nome 
escolhido para o robô depois de uma 
eleição entre todos os colaboradores do 
CSC. “Essa primeira ação foi muito 
importante para a conscientização das 
equipes sobre o papel do robô dentro 
da empresa”, avalia Barbara Cruz, 
Coordenadora de Excelência da 
Informação. 

Longe da ideia de um personagem de 
ficção científica, o PITE é uma 

ferramenta de software que realizará 
as tarefas manuais onerosas e 
repetitivas do dia-a-dia. “Um dos 
principais objetivos do RPA é dar mais 
tempo para que o colaborador possa se 
dedicar à fase mais nobre e analítica 
dos processos”, enfatiza Fernando 
Fagundes Ferrucci, Agente de 
Transformação Digital da área de 
Excelência da Informação.

“Um colaborador demora cerca de uma 
hora e meia para extrair as informações 
do sistema, compilar em uma planilha e 
distribuir para os compradores”, 
detalha Eduardo Assis de Freitas, da 
área de Suprimentos e que integra a 
Comissão de Agentes de Transformação 
Digital. “A automação diminui esse 

INTEGRAÇÃO ENTRE PESSOAS E 
ROBÔS COMEÇA A DAR ADEUS À 
HORAS DE TRABALHOS MANUAIS E 
ONEROSOS NO CSC

[ Equipe Solví CSC. Foto: Comunicação Solví]
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tempo para 5 minutos. O período que ele perdia 
nessa atividade vai ser usado para trabalhar já 
em cima do resultado, gerando maior eficiência 
para a empresa”, destaca. 

O PITE ficará responsável por efetuar o 
tratamento dos dados e executar as tarefas 
definidas pelas necessidades dos processos das 
áreas. Ao longo do primeiro ano de atividade, o 
RPA entregou 22 automações de um total de 120 
processos elegíveis a automação.

Elaboração da estratégia da automação  

A Comissão de Agentes de Transformação 
realizou um “safari”, termo utilizado para 
identificar e selecionar as potenciais 
automações, de todos os processos realizados 
no CSC. A partir daí, foi definido um modelo de 
governança, alinhando as estratégias, definindo 
os recursos, distribuindo os papéis para seguir 
para a fase de desenvolvimento. “Mapeamos os 
processos chaves das áreas de negócios do CSC 
para capturar aqueles que potencialmente 

tragam ganhos de escala e produtividade”, relata 
Fernando. “Em seguida, houve a categorização e 
priorização para uma primeira onda, que fizeram 
parte aqueles processos com regras mais simples 
e mais estruturadas para automação”, 
acrescenta.

A escolha do software a ser utilizado foi feita 
juntamente com a consultoria. “A ferramenta de 
automação UiPath mostrou a solução mais 
amigável, didática e aderente aos objetivos da 
jornada de automação”, conta Bárbara. Uma das 
mais recomendadas e utilizadas pelo mercado, 
figurando entre as melhores dentro do 
quadrante Gartner, sua principal função é 
desenvolver automações web e processuais. 
“Muito embora, demande conhecimentos 
básicos de programação, é a mais convergente 
para aplicação em estruturas de agentes 
voltados aos negócios”, continua. 

Toda a equipe passou por treinamentos básicos 
e avançados, com suporte de mentoria nas 2 
(duas) fases. Com um guia de procedimentos 
homologado, trazendo todos os papéis e 
requisitos necessários para automatizar um 
processo, o RPA começa a dar adeus às horas 
perdidas com as atividades manuais e onerosas 
do dia-a-dia no CSC, acelerando o desempenho, 
melhorando a produtividade e liberando as 
pessoas para tarefas de maior valor.
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IMPLANTAÇÃO 
DAS ETEs DO 
GRUPO SOLVÍ

[INOVAÇÃO]

O processo de implantação das ETEs do 
Grupo Solví iniciou-se em 2017 com base 
em análises de chorumes de diversas 
unidades a fim de identificar padrões e 
escolher tecnologias eficazes para o 
tratamento de efluentes internamente. 
Como explica Mirian Pires Pereira, 
Analista Técnica Operacional do Grupo, 
a padronização das ETEs se faz 
necessária para que haja troca entre os 
profissionais envolvidos com estas 
operações, da mesma forma que é feita 
com aterros da empresa. “Isto facilita a 
operação e permite que os projetos se 
desenvolvam dentro das próprias UVSs, 
criando uma rede de profissionais, além 
de abrir espaço para novos negócios”, 
destaca Mirian.

Após as análises do chorume das 
unidades, foram projetados módulos 
padrão 5 e 15 m³/h que tinham como 
premissa a fabricação simples, 
equipamentos amplamente disponíveis 
no mercado e dimensões transportáveis 
por via rodoviária. “A modularização da 
estação permite a expansão 
segmentada das plantas”, explica. As 
ETEs de Minas do Leão e Guapó fazem 
parte do projeto de Primarização de 
ETEs do Grupo Solví. Para 2020, também 
estão previstas a construção de ETEs 
nas UVS Essencis Betim, CRVR Santa 
Maria e no Pará.

AÇÃO FACILITA O DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS INTERNAMENTE, CRIA 
REDE DE CONHECIMENTO E ABRE 
ESPAÇO PARA NOVOS NEGÓCIOS
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PRIMÁRIO

CHORUME
BRUTO

CURSO
D’ÁGUA

EQUALIZAÇÃO PRECIPTAÇÃO
QUÍMICA

STRIPPING DE
AMÔNIA

LODOS
ATIVADOS POLIMENTO

SECUNDÁRIO TERCIÁRIO

Os módulos têm papéis bem claros no 
tratamento, que foram definidos 
através do estudo  das análises do 
chorume. A precipitação química 
remove sólidos suspensos e metais, o 
stripping de amônia remove a amônia 
do efluente, o que é muito importante 
para a etapa seguinte de lodos ativados, 
onde é removido a matéria orgânica do 
efluente. A última etapa refere-se à 
polimentos que variam de acordo com o 
efluente de entrada e a legislação local.

Minas do Leão

Com um investimento de R$ 8,85 
milhões, a CRVR está construindo uma 
Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) na UVS Minas do Leão, que será a 
maior planta para atendimento do 
mercado no Rio Grande do Sul.. 
Inicialmente, a -ETE atenderá as 
unidades da CRVR e, ainda em 2020, 
seus serviços estarão disponíveis para 
todo o estado do Rio Grande do Sul.   

“Além do grande porte do 
empreendimento, a UVS se destaca 
pela tecnologia e por ser uma planta 
que nasceu 100% planejada, com layout 
e processos otimizados desde a entrada 
do efluente até a sua emissão”, explica 
Leomyr de Castro Girondi, Diretor de 
Novos Negócios da CRVR. “Trata-se da 
alternativa mais segura de destinação 
de efluentes líquidos no estado, visto 
que hoje muitas empresas são 
obrigadas a levá-los para tratamento 
em Santa Catarina, com altos custos de 
transporte e risco ambiental”, diz. 

Guapó

Localizada na UVS Resíduo Zero, em 
Aparecida de Goiânia - Goiás, a ETE 
Guapó é resultado de um investimento 
de R$ 2,3 milhões. Sendo a primeira 
desse porte na região, possui 
capacidade para tratamento inicial de 5 
m3/h, com potencial de ampliação 
projetada para 15 m3/h. A ETE trata o 

chorume do aterro sanitário e industrial 
da UVS, que é utilizado pelos municípios 
da região. “A ETE oferece condições 
seguras para o tratamento do percolado 
do aterro sanitário que atende a 
população regional e às demandas 
industriais do estado de Goiás”, garante 
Celso Barbosa, gerente da unidade. ” 
Espera-se que além de atender a 
demanda da própria UVS com segurança 
ambiental, a ETE também possa ser 
uma unidade de negócio capaz de 
auferir receita proveniente da demanda 
de terceiros”, complementa.

COMO FUNCIONA 

A ETE?
[ UVS Resíduo Zero Guapó]
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Dia 16 de março é celebrado o Dia 
Nacional da Conscientização sobre as 
Mudanças Climáticas. A data chama a 
atenção para a necessidade de ações 
que reduzam o impacto dessas 
transformações sobre o nosso Planeta. 
Um do maiores desafios do século 21, o 
fenômeno traz sérias consequências 
que estão afetando profundamente a 
vida na Terra. Dentre elas, destacam-se 
o desgaste dos recursos naturais,
derretimentos das geleiras, elevação do
nível dos oceanos, secas e tempestades 
intensas, extinção de espécies e
dificuldade para produções agrícola e
pecuária. A emissão de gases de efeito
estufa (GEEs), como o dióxido de
carbono (CO2), está no topo da lista das 
causas mais nocivas à preservação do
meio ambiente e ao aquecimento 
Efeito estufa - Global e histórico 

O dióxido de carbono, junto com a água, 
formam uma camada que detém parte 
do calor do sol em nossa atmosfera. 
Esse é um fenômeno natural e vital para 

a diversidade da vida terrestre. Caso 
não acontecesse, a temperatura média 
na terra seria de -17º C. 

A partir do século 19, com a Revolução 
Industrial, intensificou-se a utilização 
de combustíveis fósseis como carvão 
mineral, petróleo e gás natural para 
geração de energia. Como consequência, 
a presença de gases como dióxido de 
carbono, metano, entre outros, vem 
tornando cada vez mais comuns, 
intensificando o efeito estufa e 
tornando o aquecimento da terra o 
maior desafio da atualidade. Somente 
no último século, os termômetros da 
terra registraram um aumento em sua 
temperatura média de 0,7º C 

Solví é referência em créditos de 
carbono no mundo 

Em 2015, os 193 estados-membros da 
ONU, durante a Cúpula de 
Desenvolvimento Sustentável 
estabeleceram o documento 

“Transformando o Nosso Mundo: A 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” (A/70/L.1). Os países 
comprometeram-se a tomar medidas em 
prol do desenvolvimento sustentável 
pelos próximos 15 anos. O plano engloba 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, os ODS, e 169 metas, que 
buscam erradicar a pobreza e promover 
vida digna para todos, dentro dos limites 
do planeta.

Comprometido com as ODS, o Grupo 
Solví já é referência em inovações que 
buscam conter o aquecimento global. 
Em Taboão da Serra, São Paulo, o 
incinerador da Essencis será o único 
habilitado no Brasil a realizar a queima 
de um estoque de cerca de 80 toneladas 
de gases nocivos à camada de ozônio, 
vindos de resíduos de fluidos frigoríficos 
especificados como CFC-11 e CFC-12 que 
aguardam para ser eliminados de forma 
adequada nos Centros de Regeneração e 
Armazenamento de Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio - SDOs 

GRUPO SOLVÍ SAI NA FRENTE 
EM AÇÕES PARA CONTER 
AQUECIMENTO GLOBAL

[INOVAÇÃO]

TECNOLOGIAS INOVADORAS UTILIZADAS NAS UVSs COLOCAM A EMPRESA COMO 
REFERÊNCIA NO COMBATE À EMISSÃO DE GASES NOCIVOS À CAMADA DE OZÔNIO

[ Incinerador Essencis Taboão da Serra. Foto: Comunicação Solví]



(CRAs) instalados em diferentes regiões 
do país.

Desde 2011, as empresas do Grupo são 
referênciana transformação de metano 
em energia elétrica. A técnica aproveita 

o calor gerado pelo gás em usinas de 
biogás. Em 2018, os aterros do Grupo 
Solví geraram 407.988 MWh/ano de 
energia, quantidade suficiente para 
suprir aproximadamente 530 mil 
habitantes e evitou a emissão de 
2.520.992 t CO2eq/t na atmosfera. 

Suas quatro usinas de biogás - Minas de 
Leão e São Leopoldo no Rio Grande 
do Sul; Essencis Caieiras, em São 
Paulo e Battre, na Bahia - estão 
autorizadas a operar no âmbito do 
Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) do Protocolo de 
Kyoto e que colocam a empresa na 
liderança entre os geradores de crédito 
de carbono do mundo. 

O MDL tem por finalidade auxiliar o 
processo de redução de emissões de 
gases do efeito estufa (GEE). “Uma 
termelétrica à carvão na Europa, 
por exemplo, pode ser compensada 
com investimentos em um aterro 
com usinas a partir de biogás no 
Brasil”, exemplifica Roberta Moraes 
Costa, Engenheira Técnica 
Operacional, da área técnica do 
Grupo. Atualmente, os contratos de 
crédito de carbono do Grupo Solví 
acontecem principalmente com a 
Noruega. 

Biogás de aterro - Pioneirismo Solví 

O lixo orgânico recebido pelos 
aterros sanitários geram gases de 
efeito estufa, principalmente o 
metano, que é considerado 25 
vezes mais poluente do que o gás 
carbônico. O Grupo Solví, desde 
2011,é referênciana transformação 
desse gás em energia elétrica em 
suas usinas instaladas no Brasil. “O 
gás metano é captado em uma rede de 
tubulações e levado para um 
queimador, onde é destruído, 
gerando gás carbônico, que é 25 
vezes menos nocivo”, explica Roberta. 

Esse gás pode ser destruído de duas 
formas. “Em um flare, uma espécie de 
chaminé bem alta, uma chama recebe 
esse gás, com temperatura e tempo 
de residência específicos, que 
garantem que ele seja totalmente 
destruído gerando créditos de 
carbono”, detalha. A outra maneira 
para destruir o metano dos aterros é 
enviando-o para motores adaptados a 
essa tecnologia. “Essa é  uma 
forma ainda mais sustentável de 
destruir o biogás, porque além de 
queimá-lo, gera-se energia 
renovável”, explica Roberta. Esse 
combustível não fóssil pode ser 
utilizado em termelétricas que 
sustentam o sistema de geração de 
energia no Brasil quando os 
reservatórios das hidrelétricas estão 
insuficientes devido à escassez da 
chuva. 

O Grupo Solví tem projetos de crédito 
de carbono em quatro de suas Unidades 
de Valorização Sustentável (UVS) 
- Battre, em Salvador, com 19
MW instalado; Essencis Caieiras,
29,5 MW; CRVR Minas do Leão, 8,5 MW 
instalados e CRVR São Leopoldo,
somente queima em flare. 

[ UVS Termoverde Caieiras.. Foto: Comunicação Essencis Caieiras] [ UVS Termoverde Salvador.. Foto: Comunicação Regional Bahia]

[ UVS CRVR São Leopoldo Biogás.. Foto: Comunicação CRVR][ UVS Biotérmica Minas  do Leão . Foto: Comunicação CRVR]

VALORIZAÇÃO DO 
BIOGÁS PELA SOLVÍ

Criado em 1998, o Instituto Ethos deb

BATTRE 
Início: Janeiro de 2004 
Créditos de Carbono:

6.598.358

TERMOVERDE
CAIEIRAS

Início: Março de 2006 
Créditos de Carbono:

9.021.947

BIOTÉRMICA
MINAS DO LEÃO 

Início: Dezembro de 2007 
Créditos de Carbono:

3.247.661

TOTAL SOLVÍ 
18.867.966

(Equivalente à emissão industrial do 
Estado de São Paulo em 1 ano!)



UVS Essencis Taboão da Serra vai 
queimar gases nocivos à camada de 
ozônio

O incinerador da Essencis Taboão da 
Serra finalizou testes e está em 
processo de licenciamento pela CETESB 
para queima de gases nocivos à camada 
de ozônio. A UVS faz parte do Projeto 
de Gerenciamento e Destinação Final 
de Resíduos de Substâncias 
Destruidoras do Ozônio (SDOs), 
coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente - MMA e executado pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD. 

A iniciativa coloca o país e o Grupo Solví 
junto a referências mundiais em relação 
ao movimento para frear o aquecimento 
global, com destinação adequada de 
gases como de Clorofluorcarbono (CFC) 
- utilizado pelas indústrias de 
refrigeração e ar condicionado - que são 
extremamente prejudiciais à camada 
de ozônio e ao sistema climático global. 
Países como EUA, Japão e Suécia já dão 
fim a estes gases por meio do uso de um 
processo de incineração, altamente 
eficaz, que elimina de vez todas as 
substâncias nocivas sem deixar 
resquícios ao meio ambiente de forma 
que afete a camada de ozônio.

A UVS, única selecionada pelo projeto, 
vem participando da etapa de 
destinação final ambientalmente 
correta dos gases não regeneráveis 
deste programa executado pelo PNUD. 
No incinerador, que foi totalmente 
adequado às exigências necessárias, 
deve ser queimado o estoque atual de 
cerca de 80 toneladas de gases nocivos 
à camada de ozônio, vindos de resíduos 
de fluidos frigoríficos. Atualmente, 
esses gases estão armazenados nos 
Centros de Regeneração e 
Armazenamento de SDOs (CRAs) 
instalados em diferentes regiões do 
país e aguardam para serem eliminados 
de forma correta. 

A incineração é um processo de 
destruição térmica realizado sob alta 

[ Incinerador Essencis Taboão da Serra. Foto: Comunicação Solví]

temperatura (900 a 1350 ºC), com tempo 
de residência controlada, e utilizado 
para o tratamento de resíduos de alta 
periculosidade ou que necessitam de 
destruição completa e segura. No caso 
dos CFCs, tubulações conduzem os 
resíduos dos cilindros e lanças 
atomizam o resíduo dentro do forno. 
“Tudo aquilo que não pode ser 
reaproveitado, regenerado e reinserido 
na cadeia produtiva desses gases, 
poderá ser destinado para a incineração 
para sua destruição, contribuindo 
assim para a redução do aquecimento 
global e a proteção da camada de 
ozônio”, explica Ariane Mayer, 
responsável pela gestão do incinerador 
da Essencis Taboão da Serra.

Protocolo de Montreal

O Protocolo de Montreal tem como 
finalidade a redução e eliminação 
progressiva das Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio (SDOs). 
Atualmente, este tratado conta com a 
adesão de 197 países. Como Parte do 
referido Protocolo, o Brasil realizou 
inúmeras ações, nas quais pode-se citar 
a execução do Plano Nacional de 
Eliminação dos CFCs (PNC), 2002 - 2010, 
que contribuiu para o processo de 
conversão industrial e assistência 
técnica, com foco na eliminação dos 
CFCs. Atualmente, o Brasil executa o 
Programa Brasileiro de Eliminação dos 
Hidroclorofluorcarbonos - HCFCs (PBH), 
que auxilia no processo de conversão 
industrial de empresas com foco na 
eliminação do uso de HCFCs nos 
respectivos processos produtivos.

PNUD
O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) desenvolve 
projetos, em diferentes áreas, com 
governos, setor privado, sociedade civil 
organizada, academia, entre outras 
instituições, por meio de apoio 
operacional e gerencial, metodologias, 
consultoria especializada e rede de 
cooperação técnica internacional. Seu 
foco é desenvolvimento humano, 
combate à pobreza e à desigualdade e 
crescimento econômico com proteção 
ambiental. Presente em 170 países e 
territórios, o PNUD alinha seus serviços 
às necessidades de cada país.
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A evolução da Solví 
para um nível de 
comportamento 

seguro mais elevado 
depende do 

comprometimento 
de cada um de nós! 

CANAIS DE INTEGRIDADE:

CODIGODECONDUTASOLVI.COM

COMITE.CONDUTA@SOLVI.COM

ENDEREÇADA À SOLVÍ COMITÊ 
CONDUTA CAIXA POSTAL 31.256 SÃO 

PAULO-SP

BRBR:0800 721 0742
AR: 0800 333 0776

BO: 800 100 146
PE : 0800 555 89 

OPERAR SEGURO
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