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Para nós a Responsabilidade Socioambiental é mais do que um valor corporativo, é um compromisso! 

Somente através do engajamento de cada uma das empresas e de cada um de nossos colaboradores 

conseguimos atingir os resultados demonstrados nessa publicação.

Agradecemos a cada um, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e comunidades que se 

juntaram a nós para fazer o bem e construir um mundo melhor, de forma ética e sustentável, através das 

nossas ações e projetos.

Trabalhar para o bem é  trabalhar com integridade. Todos os dias e em todos os lugares!

O ano de 2019 foi de aprendizado, fortalecimento e construção de novas parcerias.  Este relatório é uma 

demonstração de nossa atuação nas comunidades onde estamos.

Em mais um ano de atuação, em parceria com as Unidades de Valorização Sustentável do Grupo Solví, 

estamos felizes por impactar positivamente a vida de mais de 240 mil pessoas no Brasil,  Argentina,  

Bolívia e Peru.

NOSSA
MENSAGEM



|04

Design: Cuzziol Design

Diretor Presidente: Lucas Radel; Diretor Vice-presidente: 
Ciro Gouveia; Diretora Jurídica: Sandra Molinero;
Conselho: Ana Rita Castillo Lopes, Anrafel Vargas, José Maria 
Queiroz.

O Relatório de Atividades Socioambientais - Exercício 2019 é 
uma publicação interna, editada pela área de Responsabilidade 
Socioambiental do Grupo Solví.

Comentários e Sugestões: instituto_solvi@solvi.com
Fotos: Acervo Solví, banco de imagens Freepik

Jornalista Responsável: Gracita Kerr (MTB 19020)

Impressão: Gráfica Coktail| Tiragem: 200 exemplares 

SOBRE O INSTITUTO:

Coordenação: Ana Rita Castillo Lopes | Edição: Adrian Mizael

SOBRE O RELATÓRIO:







Incentivamos projetos e instituições 
idôneas que trabalham pelo

bem da sociedade.melhor para se desenvolver

Apostamos na Educação 
Ambiental, no voluntariado e no 
fortalecimento das comunidades 
para geração de um ambiente

Temos ações espalhadas pelo Brasil 

Criado em 2001 é uma Associação Sem Fins Lucrativos
que integra o Grupo Solví.

através das Unidades de 
Valorização Sustentável Acreditamos na Educação, Arte 

e Esporte como ferramentas de 
transformação social

Trabalhamos em parceria 
para levar desenvolvimento sustentável, em 

alinhamento com os 17 ODSs da ONU,
para pessoas e comunidades
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Por meio da Solví Participações S.A., o Instituto Solví é associado à redes que buscam o aprimoramento do terceiro 

setor como a Rede Filantropia, além de instituições como Instituto Ethos e Rede Brasil do Pacto Global da ONU, 

que junto a outras empresas, ONGs e sociedade civil trabalham pelo desenvolvimento sustentável em todas as 

esferas, atuando alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, integrantes da Agenda 2030.
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O PPCS, envolve diversas ações ao longo de um ano. São programas institucionais 

como Portas Abertas, Rodas de Diálogo e Dia do Voluntariado ou ainda projetos 

sociais criados especialmente por cada UVS de acordo com a sua realidade em 

parceria com instituições locais.

Um relacionamento saudável com as comunidades onde estamos nos proporciona 

a Licença Social para Operar garantindo uma atuação assertiva, com apoio da 

população, respeitando os espaços e agregando valor para todos os envolvidos 

nas operações.

O Grupo Solví acredita no relacionamento com seus stakeholders para uma 

atuação que gere valor para a sociedade, em especial com as comunidades do 

entorno das Unidades de Valorização Sustentável do Grupo.

Com esse intuito criamos o PPCS (Programa de Parceria Cidadã com a 

Sociedade), uma tecnologia social, como ferramenta para um desenvolvimento 

sustentável, deixando um legado por onde forem instaladas as Unidades de 

Valorização Sustentável do Grupo.

Estas ações, reportadas aos Grupo Solví, geram os indicadores que tangibilizam o 

cumprimento da nossa missão de levar desenvolvimento por onde passarmos. 

Formando assim, o mapa de riquezas sociais geradas naquele período.

Em 2019, juntos, realizamos mais de 930 ações envolvendo colaboradores, 

comunidade e parceiros, nas esferas sociais e ambientais, investindo mais de R$ 3 

milhões. Assim vamos construindo nosso legado e estabelecendo parcerias éticas 

e duradouras por um mundo melhor.

Dia do Voluntariado - UVS Resíduo Zero
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Investimento social em 2019

Projetos e Ações Sociais 

Parcerias com Instituições 

Doações e Patrocínios Sociais

Roda de Diálogo com a comunidade 

Voluntariado 

Patrocínio pelas Leis de Incentivo 

Centros de Educação Ambiental  

Conscientização e Educação Ambiental 

Portas Abertas – Visitação às UVSs 

INVESTIMENTO TOTAL

R$ 20.615,00

R$ 684.649,00

R$ 1.175.295,45

R$ 277.557,92

R$ 37.205,00

R$ 3.347.233,01 

R$ 407.906,00

R$ 349.988,00

R$ 187.376,64

R$ 206.640,00

O Investimento Social do Grupo Solví, compreende projetos e ações promovidos pelas UVSs ao logo do 

ano, em alinhamento com os valores corporativos do grupo e o seu planejamento do PPCS (Programa 

de Parceria Cidadã com a Sociedade).

Neste balanço temos recursos orçamentários para apoio direto a instituições e projetos, como também, 

investimentos com benefícios fiscais.
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O do Voluntariado é realizado no Grupo Dia 

Solví desde o ano de 2008, e busca um 

relacionamento mais próximo com as 

comunidades, levando transformação e 

deixando um legado em cada uma das ações 

realizadas.

A ser lém de contribuir com a sociedade, 

voluntário contribui para o desenvolvimento de 

habilidades e competências de nossos 

colaboradores, e reforça o espírito de equipe.

Através dessas ações, incentivamos a 

responsabilidade nossocial  participantes, 

despertaando o desejo de estar mais perto do 

próx imo,  doando seu tempo e  suas 

habilidades em prol do outro.
 

Abrir as portas para que o outro conheça 

nossa casa é algo enriquecedor, e ter um 

momento de conversa para a troca de 

experiências, expectativas e realidades, 

gera confiança, respeito e cooperação.

O contato com as pessoas que são 

atendidas ou impactadas pelos nossos 

serviços, nos permite avaliar continuamente 

o plano de relacionamento, contribuindo 

para cada passo do plano desenvolvido.

Os encontros são realizados na UVS ou em 

espaços disponibilizados por parceiros, 

como escolas, universidades, ONGs ou 

igrejas, garantindo um público diverso.

Esse é o foco do programa Roda de Diálogo, 

que recebe diferentes nomes de acordo com 

a região.

Nossos empreendimentos estão de Portas 

Abertas para o público. Profissionais, 

acadêmicos e sociedade, desmistificando os 

processos e compartilhando conhecimento 

sobre a gestão, tratamento e destinação dos 

resíduos sólidos.

Além disso, para educar e conscientizar o 

grande público desde cedo, escolas de 

ensino fundamental e médio, e a própria 

comunidade local, são levadas para dentro 

dos portões da UVS para compreenderem o 

que acontece no processo de destinação e 

tratamento dos resíduos, a importância do 

descarte correto e da reciclagem para 

construção de um ambiente mais saudável 

para vivermos.
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JUNTOS SOMOS MAIS
Programas institucionais fortalecem a nossa atuação

Através do ciclo do PPCS, cada Unidade de Valorização Sustentável estuda seu cenário e constrói, a partir da sua realidade, um 

plano de atuação e relacionamento com a sociedade, porém, algumas ações, além de gerar valor, independente da unidade, 

fortalecem nossa atuação enquanto grupo, são elas: Dia do Voluntariado, Roda de Diálogo e Portas Abertas.

Estas ações institucionais, têm se consolidado, construindo assim um legado socioambiental.



UVS Guamá Tratamento de Resíduos UVS CRVR Giruá

UVS Resíduo Zero UVS Battre

UVS São Carlos Ambiental UVS Essencis Joinville
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Investimento: R$ 20.615,00

11.400 visitantes recebidos



UVS Hera AmbientalUVS Hera Ambiental

UVS Essencis BetimUVS Ecovia
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Investimento: R$ 37.205,00

791 pessoas participando
das Rodas de Diálogo



UVSs Battre e Termoverde UVS Viasolo Montes Claros UVS Essencis Curitiba

UVS Viasolo Sabará UVSs Solví, GRI, Koleta e LOGA

UVS São Carlos AmbientalUVS Essencis Joinville

UVS Organosolví

UVS CRVR Giruá
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39 Ações e + de 1.600
participações voluntárias
Investimento: R$ 206.639,80







Assim, através de patrocínios, nos unimos a outras instituições para garantir ou ampliar sua atuação.

As Unidades de Valorização Sustentável têm autonomia para escolherem seus patrocínios que podem ser 

realizados de forma direta ou através de leis de incentivo.

O Grupo Solví reconhece na sociedade iniciativas que merecem apoio e que garantem através de sua atuação o 

desenvolvimento sustentável de pessoas e comunidades, compartilhando dos valores que acreditamos.

Respeitando a legislação vigente, assim como o Código de Conduta e as Políticas do Grupo Solví, os projetos e 

ações são avaliados, por seu impacto na sociedade e sua idoneidade.

Em 2019, foram 73 projetos patrocinados, considerando projetos independentes (escolhido pelas UVSs) e 

institucionais (definidos pelo Grupo Solví). O investimento superou a marca de R$ 1.3  milhão, e foi aplicado em 

áreas da saúde, educação, cultura e esporte, contando com o trabalho sério de instituições como Fundação Gol de 

Letra, Hospital Pequeno Príncipe e Instituto Identidades do Brasil (ID_BR).

Neste capítulo, vamos apresentar alguns projetos patrocinados institucionalmente pelo Grupo Solví em 2019. 
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Nosso apoio à cultura,
saúde, educação e esporte



INSPIRAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE
PEQUENO PRÍNCIPE

PATROCÍNIOS SOCIAIS DIRETOS

Investimento: R$ 5.000,00 

Investimento: R$ 25.000,00 

20|

Realizado no Rio de Janeiro, pelo Instituto Identidades do Brasil, o evento busca reconhecer pessoas e instituições 

que trabalham pela equidade racial na sociedade, em especial no mercado de trabalho, através de ações afirmativas 

nas áreas da cultura, educação e empregabilidade

Com o objetivo de compartilhar conhecimento 

entre seus investidores, o Hospital Pequeno 

Príncipe realiza este evento anualmente. Em 2019, 

a Solví foi uma das apoiadoras do encontro, que 

teve como tema principal os 17 Objetivos de 

Desencolcimento Sustentável da ONU, integrantes 

da Agenda 2030. 



Investimento: R$ 5.000,00 

Investimento: R$ 5.000,00 
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Com o propósito de chamar atenção para a importância da doação de 

órgãos, a corrida aconteceu no Centro Histórico de São Paulo e reuniu cerca 

de 3.000 pessoas, sendo, doadores, transplantados, profissionais de saúde 

e pessoas que estão na fila para receber a doação.

Na ocasião tivemos a 

presença dos atletas da 

São Bernardo Ambiental. 

Em especial, o Valdeilton 

Ribeiro, que conquistou o 

1º lugar na sua categoria.

Participaram do evento, representantes do Instituto 

Solví e da UVS Essencis Curitiba.

Realizada em Curitiba/PR, a corrida reúne atletas e 

entusiastas do esporte em uma manhã de domingo. 

O evento beneficente busca recursos para 

manutenção da atuação filantrópica do maior 

complexo hospitalar infanto juvenil do Brasil. 



Desenvolvido pela APAE-SP, tem como 

objetivo oferecer o serviço de referência 

em diagnóstico para 3.120 crianças e 

ado lescentes  com suspe i ta  de 

deficiência intelectual, em situação de 

vulnerabilidade social, no Município de 

São Paulo, através dos serviços do 

ambulatório de diagnóstico da instituição.

Desenvolvido Instituto de Pesquisas e Projetos 

Empreendedores, em Belo Horizonte, o projeto busca 

promover um ciclo de capacitação empreendedora 

específico para a terceira idade.

O projeto oferece assim novas oportunidades de 

aprendizado e trabalho para essas pessoas.

PATROCÍNIOS COM INCENTIVO FISCAL

Investimento: R$ 48.000,00 

Investimento: R$ 28.500,00 
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Investimento: R$ 39.500,00 

Investimento: R$ 30.000,00
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O projeto é realizado na Vila Albertina (São Paulo/SP), 

pela Fundação Gol de Letra e tem como objetivo 

principal contribuir para a educação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, da rede pública de ensino, por 

meio de aprendizagens esportivas, educacionais e de 

convívio social, garantindo o envolvimento de suas 

famílias e atores, como escolas públicas e moradores das 

comunidades locais.

Criado pelo Complexo Pequeno Príncipe, o projeto visa, 

por meio de práticas e vivências pedagógicas, promover a 

interação de crianças e adolescentes com áreas de 

floresta nativa de araucárias, contribuindo para a 

educação ambiental e para o desenvolvimento de 

práticas de cultivo de alimentos e plantas, ressaltando a 

impor tância do meio ambiente e apresentando 

diversidades ambientais típicas da região de Curitiba e a 

correlação com questões similares em nível regional, 

nacional e global.



Realizado pelo Instituto Olga Kos, em São Paulo, o projeto 

contribui para o desenvolvimento e inclusão de crianças e 

adolescentes com deficiência intelectual ou em situação de 

vulnerabilidade social através da prática esportiva.

No tatame, por meio do Taekwondo e do Karatê os 

participantes aprendem lições importantes como respeito e 

disciplina, além de se sentirem incluídos na sociedade, 

criando vínculos e o sentimento de pertencimento a um 

grupo.

Investimento: R$199.980,00 

Investimento: R$ 31.500,00
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O projeto procura, através de um livro, numa abordagem histórica e sociológica, mostrar a história da culinária da Bahia, 

demonstrando suas origens, os mitos que a cercam, assim como a arte que esta culinária representa, além de trazer o 

legado deixado pelo escritor Guilherme Radel que escreveu sobre a trilogia da culinária baiana nas vertentes da Cozinha 

Africana, Sertaneja e Praiana da Bahia,







UVS Solví Jaguaré - Recebimento de doações UVS Solví Jaguaré - Doações para ONG Anjos da Cidade
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Nossa gente se move em 
prol da sociedade
32 ações solidárias
Investimento: R$ 15.619,00

Tivemos a Campanha do Agasalho em pelo menos 8 Uvs com arrecadação entre colaboradores para doação a instituições ou 

comunidades. No escritório da Solví, no Jaguaré as equipes participaram de uma gincana do bem, arrecadando 1.400 itens que 

foram doados a pessoas em situação de rua através das ONGs Anjos da Cidade e Tão Pouco, Tão Muito, além de beneficiar a 

comunidade instalada no Residencial Alexandre Mackenzie.

Nosso papel é despertar nas pessoas o melhor que cada um pode ser e as ações solidárias são provas de que nossos 

colaboradores sabem fazer e ser o bem.

A princípio as ações solidárias foram criadas para ajudar populações vulneráveis em momentos como desastres naturais ou 

condições climáticas severas, mas sua realização evoluiu e hoje em dia datas especiais como Páscoa e Natal também são 

razões para grande mobilização das nossas equipes.

Aqui retratamos algumas dessas ações que movimentaram as UVSs e comunidades em 2019. Essas são ações 

recompensadas com sorrisos e abraços que não tem preço, tem valor!



UVS Battre e Termoverde - Ação Sopa Solidária

UVS Battre e Termoverde - Ação Sopa Solidária

UVS LOGA - Ação de Natal UVS Curitiba - Ação de Natal UVS Solví Jaguaré - Sacolinhas de Natal
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A ação teve como parceiro o grupo Semeadoras da 

paz, responsável por fazer a sopa e realizar a 

entrega a pessoas em situação de, rua em Salvador.

As UVSs Battre e Termoverde Salvador, em uma 

iniciativa especial, se reuniram para doar legumes, 

verduras e carnes para a produção de sopa.

As doações foram entregues em comunidades no entorno das unidades 

ou em instituições. Além das entregas direcionadas à campanha das 

cartinhas de Natal dos correios.

Outra data especial que movimentou as UVSs foi o natal, quando várias 

unidades se mobilizaram para proporcionar mais alegria às famílias, em 

especial às crianças.



No final de 2019, 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 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. 

A UVS Guamá Tratamento de Resíduos também 

apostou na entrega de brinquedos para deixar o 

natal das crianças da cidade de Marituba mais 

feliz. Foram distribuídos mais de 400 brinquedos 

nas comunidades Albatroz e Santa Lúcia, que 

ficam no entorno da UVS.

Essa foi uma das ações realizada pela Guamá 

que está sempre presente nas comunidades em 

outras datas comemorativas, como o dia das 

crianças, por exemplo. 

"Para cada quilo de alimentos doado, 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 A.I.A. Deias do Brasil em parceria com o Instituto 

Solví.

Natal mais alegre na Comunidade Vila Nova Jaguaré

UVS Solví Jaguaré - 
Entrega de frutas e legumes para comunidade

|29



Em 2019, tivemos mais um importante parceiro interno.

No Jaguaré, a Academia de Excelência, envolveu os 

líderes em formação nos programas Liderar e Qualificar 

na construção de presentes para as crianças da 

comunidade Vila Nova Jaguaré.

Foram, no total, 10 bicicletas, montadas pelas mãos 

desses colaboradores, com auxílio de uma consultoria, 

que no final, puderam entregar pessoalmente as 

bicicletas aos novos donos.

As crianças receberam também kits de segurança com 

capacete, cotoveleiras e joelheiras.

Foram momentos de muita emoção para todos os 

participantes, entregar um presente tão especial e 

receber como recompensa os sorrisos e abraços das 

crianças.

JUNTOS PELO BEM
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EDUCAÇÃO
AMBIENTAL





|33

A Educação Ambiental é um dos principais 

pilares de atuação do Instituto Solví, pois 

acreditamos que através delas podemos 

levar à mudança de hábitos que fazem bem 

para o meio ambiente e toda a sociedade. 

As ações de educação ambiental do Grupo 

Solví envolvem a conscientização porta a 

porta das populações atendidas, palestras 

e oficinais em escolas, eventos e 

comunidades, visitas monitoradas às 

nossas unidades, além de projetos 

desenvolvidos especificamente com essa 

finalidade. Trabalhar pela conscientização 

das pessoas sobre atitudes mais 

sustentáveis e sua importância para um 

futuro limpo é um dos maiores esforços das 

equipes das Unidades de Valorização 

Sustentável do Grupo.

Dia do Voluntariado - UVS Essencis Curitiba

327 Ações de Educação e 
Conscientização Ambiental
Investimento: R$ 15.619,00



Fé, Devoção, Cidadania
e Sustentabilidade

O Círio de Nazaré tem um público de mais de 2 milhões de pessoas e gera, em média, 600 toneladas de resíduos, entre 

orgânicos e recicláveis. Com a realização do Círio Sustentável, foram recolhidas 2 toneladas de material reciclável, em especial, 

plástico.

Ação do Instituto Solví e Guamá Tratamento de Resíduos colocou em prática a ideia da gestão de resíduos em grandes eventos 

para mitigação do impacto ambiental e incremento de renda para cooperativas. O "Círio Sustentável", que aconteceu entre 7 e 13 

de outubro, 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.

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" 

conclu i  Ana Rita Cast i l lo Lopes ,  gerente de 

Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social do 

Grupo Solví.

‘‘

‘‘

UVS Guamá e Instituto Solví - Círio Sustentável 34|

A ação possibilitou a ampliação do relacionamento entre as 

instituições, fortalecendo 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 e construíram juntos 14 ecoestações,



Ter um ambiente saudável para compartilhar conhecimento, com respeito ao meio ambiente e ao nosso público.

Esse é o objetivo dos Centros de Educação Ambiental, planejados pelo Instituto Solví, para serem implantados em UVSs do 

Grupo Solví.  Em 2019 e início de 2020 inauguramos 02 Centros de Educação Ambiental.

O primeiro na cidade de São Carlos, onde a São Carlos Ambiental atua com coleta, tratamento e destinação de resíduos públicos 

e de Saúde, foi instalado no aterro sanitário gerenciado pela empresa para receber os grupos que participam do Programa Portas 

Abertas, além de receber alunos de universidades da cidade para discussões e estudos técnicos.

CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

UVS Essencis Caieiras 
Centro de Educação Ambiental

UVS São Carlos Ambiental
Centro de Educação Ambiental

Investimento na construção de CEAs em 2019: R$ 277.557,92 
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Com uma decoração baseada no 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, o CEA conta com biblioteca, 

espaço para atividades em grupo e duas maquetes das UVSs 

Essencis e Termoverde Caieiras. O projeto do Centro de 

Educação Ambiental foi completado ainda com um espaço 

verde e um viveiro de mudas, além da horta plantada pelos 

próprios colaboradores da unidade.

O segundo CEA foi instalado em Caieiras, onde está localizado 

o maior aterro sanitário da América Latina.



Educação Ambiental em Salvador
A Sotero Ambiental sabe o poder transformador que a 

educação tem, ainda mais quando falamos da 

mudança de velhos hábitos que ameaçam o futuro do 

nosso meio ambiente. Por isso o programa de 

Educação Ambiental da UVS busca conscientizar e 

educar a população soteropolitana sobre a importância 

de práticas sustentáveis em nosso dia a dia.

Com foco na disseminação dos 3 R's (Reciclar, Reduzir e 

Reutilizar) as atividades promovidas apresentam soluções para 

diversas gerações que compõem a população de Salvador. Tudo 

começa pelas crianças, através do projeto Ecoescola que 

aborda a sustentabilidade de maneira lúdica, elas aprendem 

desde cedo a importância do descarte correto dos resíduos, do 

reaproveitamento e reciclagem, bem como ações de 

preservação do meio ambiente.

Já o público adulto é sensibilizado em ações como o 

Comunidade em Ação e Praia Limpa, que promovem o debate 

sobre a destinação adequada e valorização dos resíduos 

sólidos, além da limpeza e preservação das praias e espécies 

marinhas, a eliminação dos focos de Aedes Aegypti, 

proporcionando aos munícipes várias possibilidades de 

economia circular a partir do reaproveitamento de resíduos.
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Educação Ambiental com a LOGA
A educação ambiental está no DNA da Loga, atividade essencial 

para o negócio e sociedade. Em São Paulo, a UVS aposta, entre 

outras ações, na mobilidade para levar a Educação e 

Conscientização Ambiental ao máximo de pessoas. Realiza ações 

visando o desenvolvimento de agentes multiplicadores para 

abranger as regiões atendidas. 

Agentes ambientais, devidamente treinados e capacitados, 

realizam abordagens porta a porta, disseminando informações e 

orientando os munícipes diretamente. Esses mesmos profissionais 

recebem público nas unidades, onde o visitante pode conhecer 

parte do ciclo completo do resíduo in loco e, também, entender a 

Operação, desde a coleta até seu tratamento e destinação final. A 

educação ambiental chega às escolas, empresas e instituições, a 

partir de palestras e bate-papos sobre sustentabilidade pelo 

Ecomóvel, veículo adaptado para educar e informar crianças e 

munícipes sobre o descarte correto, ciclo de resíduos e consumo 

consciente com atividades lúdicas.

A Loga investe em projetos e parcerias locais, além de apoiar o 

poder público em ações de coleta seletiva em instituições não 

governamentais, comunidades, prédios públicos e participação em 

eventos e campanhas como o Recicla Sampa. Apoia de forma 

contínua projetos de educação socioambiental, a partir de leis de 

incentivo focando nos eixos esportivos e culturais que estejam 

alinhados, preferencialmente, com práticas ligadas ao segmento de 

gestão de resíduos. Inovadora, a Loga concentra boa parte desse 

trabalho de disseminação por meio digital, a partir de redes sociais, 

realizando a conscientização online para um público cada vez mais 

conectado. 
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UVSs
ASSOCIADAS
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Caieiras

Cada uma das Unidades de Valorização Sustentável contribui para os resultados deste relatório e é trabalhar em parceria que 

fortalece nossa atuação, nos faz alcançar mais pessoas, levando saúde, cultura, esporte, educação e lazer ainda mais longe.

Conheça a seguir um pouco do que cada empresa do Grupo Solví tem feito para gerar valor nos locais onde atuam. São projetos 

e ações que se multiplicam e aproximam cada vez mais a sociedade dos nossos empreendimentos.

As empresas contribuem também para que o Instituto Solví de Responsabilidade Socioambiental, realize ações globais e 

institucionais, através do seu investimento social para o Fundo Somar, que valoriza a soma de esforços para que todos possam 

ser beneficiados através das nossas ações: Empresas, Instituições do terceiro setor, comunidades, sociedade, colaboradores e 

órgãos governamentais.

Através dessa atuação, as empresas estão conduzindo comunidades e instituições a um desenvolvimento sustentável, 

compartilhando conhecimento e agregando valor às nossas operações.

UVSs ASSOCIADAS

Contribuição e Projetos de Destaque



A Águas Claras Ambiental, promove desde 2017 o Programa Ecoagentes, de Responsabilidade Socioambiental que tem como 

objetivo impactar positivamente a vida das pessoas. Todas as ações são pensadas e realizadas em parceria com a comunidade 

que reside no entorno da empresa.

O programa investe na potencialização das iniciativas locais com foco no fortalecimento da organização comunitária e na 

geração de trabalho e renda e suas diretrizes do programa estão relacionadas com os princípios da sustentabilidade, 

contribuindo para a melhoria de indicadores ambientais, sociais e econômicos.

A participação e envolvimento dos stakeholders da UVS desde 

funcionários da empresa à moradores da comunidade, são 

fundamentais para o sucesso do programa. Através do apoio à 

organização comunitária, o programa contribui para a 

construção de uma imagem positiva da empresa diante da 

comunidade do entorno.

Comecei a ver a importância de cuidar do nosso futuro, 

fui despertada em relação ao plantio, preparar o solo e 

compostagem. Que o ano que vem, esse projeto 

continue no condomínio para continuarmos cuidando do 

que Jesus nos deu.” Lindimar – Bloco 7 - Bela Vista 2
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‘‘

‘‘
Opera com foco na área de destinação final e 
beneficiamento de resíduos da construção civil. 
Atende a Região Metropolitana de Salvador sendo o 
único local ambientalmente adequado para 
destinação final de Resíduos da Construção Civil.

SIGA NO INSTAGRAM @aguasclarasambiental
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No colégio Sagrado Coração de Jesus, durante segundo semestre de 2019, foram 

beneficiadas diretamente 72 pessoas, permitindo ainda que o tema fosse levado 

para os lares, incluindo a família de forma natural nesse processo.

O Programa Ecoescola é desenvolvido anualmente em escolas públicas e 

privadas. O projeto que introduz conceitos de educação ambiental, como a redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos, tem como objetivo trazer aos professores, 

alunos e funcionários informações e atividades que contribuem para a 

conscientização socioambiental, com reflexões importantes para a melhoria das 

comunidades envolvidas.

Realiza serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, coleta 
seletiva de resíduos recicláveis, serviço de limpeza urbana através de 
equipes de serviços diversos, além do tratamento de resíduos classe II, 
não perigosos,  por meio do aterro sanitário localizado em Alfenas.

Enquando isso a ideia do Projeto Ciclo do Lixo é levar ao Aterro Sanitário, 

principalmente os colaboradores da limpeza urbana, e através desta ação, 

disseminar os conceitos da UVS no processo de destinação dos resíduos criando 

multiplicadores da imagem  positiva da empresa perante a sociedade. 

A campanha incentiva o reaproveitamento de resíduos, além de beneficiar  

populações vulneráveis, pois o resíduo coletado é revertido em cestas básicas.

Envolvendo toda a população através de um desafio, a UVS mostra a importância da 

destinação correta do resíduo tecnológico e eletrônico doméstico. 

A campanha de Coleta de Lixo Eletrônico é realizada anualmente em Alfenas, em 

parceria com órgãos municipais e universidades., recolhendo resíduos eletrônicos 

inutilizados que podem causar danos à saúde e ao Meio Ambiente. 

“Como são colaboradores que não estão envolvidos diretamente com a Operação do Aterro Sanitário, conseguimos enxergar 

as curiosidades e o quanto são interessados em conhecerem mais sobre as atividades da empresa. Este ambiente proporciona 

abraçarem ainda mais a causa da importância dos nossos serviços perante a sociedade em geral” – Rodolfo Padrão – 

Coordenador de Unidade
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O projeto contribui com a geração de renda para os moradores 

das comunidades Carobeira, Cassange e Nova Esperança, 

através de cursos e doação de colônias para formação de novos 

meliponicultores. E traz  ainda benefícios para os recursos 

hídricos da APA (Área de Proteção Ambiental) Joanes Ipitanga.

As abelhas são os polinizadores mais importantes para a 

reprodução da maior parte das plantas com flores, frutos e 

sementes e em virtude da sua dependência dos recursos florais, 

as abelhas apresentam muitas adaptações à localização e coleta 

destes recursos. Na visita às flores promovem involuntariamente 

a polinização,  sendo este um serviço ecológico-chave para a 

manutenção e a conservação dos ecossistemas, podendo atuar 

como bioindicadores da qualidade ambiental.

O Mel da Mata: meliponários polinizadores, é um projeto para 

implantação de colônias de Abelhas Uruçu-sem ferrão (Melipona 

scutellaris), que busca: promover a polinização na área de 

vegetação nativa da UVS e acelerar o processo de reprodução e 

preservação desta abelha (espécie com risco de extinção), mas 

sobretudo contribuir para a preservação da mata nativa do 

entorno.

A BATTRE por sua localização, torna-se um ambiente 

favorável para a criação desta espécie. Assim a UVS 

encontrou uma forma de contribuir com o meio ambiente, 

gerando renda, compartilhando conhecimento, levando 

educação ambiental e promovendo o desenvolvimento 

social dessas famílias.

A UVS Battre, realiza tratamento e disposição final de resíduos 
não perigosos, sendo responsável pela operação e manutenção 
da estação de transbordo que atende a cidade de Salvador e 
pela operação do Aterro Metropolitano Centro, que atende aos 
municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas.

A Termoverde Salvador foi a primeira termoelétrica a biogás de 
aterro sanitário do Nordeste. Construída dentro da área da UVS 
BATTRE, a Termoverde Salvador tem uma capacidade de geração 
de energia – a partir do biogás – de 15 MW/h, suficiente para 
atender um município de até 200 mil habitantes.

SIGA NO INSTAGRAM @battre.ssa

SIGA NO INSTAGRAM @termoverde.ssa



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, ganhando 

novos enredos, figurinos e cenografias.

Terra à Vista é uma montagem da Companhia Armazém em parceria com a CRVR, que 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 que leva 

cultura e mensagem ambiental do estado, enfatiza.”

Levar a peça que possui uma abordagem leve e um ensinamento profundo acerca do cuidado com o meio ambiente para as 

escolas foi uma alternativa, já que nem sempre é possível levar as pessoas para as operações para se falar de educação 

ambiental. Em 2019, Terra À Vista 2: A Aventura Continua percorreu 25 cidades, totalizando 27 apresentações.
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Com capacidade de geração de 8,5 MW/h, suficiente para atender 
um município de até 100.000 habitantes, a Biotérmica foi a primeira 
termoelétrica movida a biogás de aterro no RS, estando localizada 
dentro da UVS CRVR Minas do Leão.

Destinação final e valorização de resíduos sólidos urbanos em seis 
Unidades de Valorização Sustentável (UVSs) com operações de 
aterro classe II (resíduos não perigosos) em todas as UVSs, exceto 
Tramandaí que opera uma unidade de transferência, e Porto Alegre 
onde fica apenas o escritório da empresa. Por meio de Osmose 
Reversa nas unidades de Giruá e Santa Maria, é possível o tratamento 
interno do chorume gerado na decomposição dos resíduos.

SIGA NO INSTAGRAM @crvr_oficial



A Ecovia mantém o foco no relacionamento com seus stakeholders para fortalecer o seu Programa de Parceria Cidadã 

com a Sociedade. Em especial, a empresa procura manter o diálogo aberto com as Associações de Catadores de Material 

Reciclável de Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, em seus encontros eles tratam de temas relevantes para o setor.

|45

Realiza tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. A UVS conta 
com um centro de compostagem e aterro classe II, para recebimento de 
resíduos não perigosos.



Em 2018, a UVS Essencis Caieiras iniciou o seu programa de 

Educação Ambiental que apoia a Prefeitura Municipal de 

Caieiras no projeto de implantação da Coleta Seletiva no 

município.

O programa é realizado em fases e já foi implantado em 26 

escolas da rede municipal de ensino e sete pontos públicos 

(PEVS), coletando 12 toneladas de resíduos recicláveis.

O projeto busca incentivar os professores, alunos, pais e a 

comunidade a participarem, sendo as crianças os principais 

agentes de disseminação da conscientização para a 

mudança de atitudes necessárias à proposta de implantação 

de separação de resíduos para a coleta seletiva na cidade.

Além da disponibilização de coletores e insumos para a etapa 

de implantação do projeto, a UVS Essencis Caieiras realizou 

capacitação técnica e palestras de conscientização para todo 

o público envolvido no projeto (Pais, Professores, Alunos e 

funcionários das instituições), somando mais de 800 pessoas 

capacitadas. 
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Oferece ao mercado brasileiro multisoluções ambientais para o setor 
privado e público, com disposição final de resíduos classe I 
(perigosos) e II (não perigosos), estação para tratamento de chorume 
gerado da decomposição dos resíduos, estação de tratamento de 
efluente, incineração, blendagem e valorização energética de 
resíduos para coprocessamento, descaracterização de produtos, 
assessoria fiscal e proteção à marca; manufatura de sucata eletrônica 
e  de  ca ta l i zador  automot i vo , dessorção  té rmica  para 
descontaminação de solo com hidrocarboneto, e biogás – creditado 
para geração de crédito de carbono, além da gestão de áreas 
impactadas.

Caieiras/ SP



Uma das tarefas propostas 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.

Durante o ano as escolas realizam as atividades, com alunos de educação 

infantil e ensino fundamental, e muitas dessas tarefas possui grande 

participação dos pais e da comunidade. As unidades escolares com melhor 

pontuação nas tarefas recebem prêmios, como projetor multimídia, 

computador e caixas de som.

O Prêmio Interdisciplinar de Educação Ambiental é um programa em parceria 

com a Secretaria de Educação de Joinville para trabalhar a conscientização de 

crianças e adolescentes sobre a importância das ações que promovem a 

sustentabilidade e em 2019 chegou a sua 9ª edição.

O projeto mostra como é possível, e necessário, o envolvimento de toda a 

sociedade para a construção de gerações ambientalmente mais 

conscientes e um meio ambiente protegido.

Nos 9 anos que a UVS Essencis Joinville desenvolve o Prêmio 

Interdisciplinar de Educação Ambiental, já participaram cerca de 90 

escolas da rede municipal de ensino, atingindo direta e indiretamente mais 

de 40 mil crianças das unidades escolares. O prêmio tem como premissa, 

o incentivo à educação ambiental desde os primeiros anos escolares.
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Joinville/ SC 

Oferece ao mercado brasileiro multisoluções ambientais para o setor 
privado e público, com disposição final de resíduos classe I (perigosos) 
e II (não perigosos), estação para tratamento de chorume gerado da 
decomposição dos resíduos, estação de tratamento de efluente, 
incineração, blendagem e valorização energética de resíduos para 
coprocessamento, descaracterização de produtos, assessoria fiscal e 
proteção à marca; manufatura de sucata eletrônica e de catalizador 
automotivo, dessorção térmica para descontaminação de solo com 
hidrocarboneto, e biogás – creditado para geração de crédito de 
carbono, além da gestão de áreas impactadas.



São José dos Campos/ SP

No mês de julho, a equipe da UVS Essencis São José dos 

Campos realizou a entrega de agasalhos arrecadados através de 

uma campanha interna da unidade.

Foram arrecadadas, em 2019 cerca de 120 peças, entre blusas, 

camisetas e bermudas, além de roupas infantis que serão de 

grande valia para os moradores do bairro.

A campanha do agasalho é realizada anualmente e conta com o 

apoio dos colaboradores para arrecadação e entrega das 

doações. Este ano a instituição escolhida foi a “Igreja Cristo Rei”, 

localizada no bairro Padre Marcelo.

Agradeço a empresa Essencis pela contribuição, pois há 
poucos dias algumas pessoas buscaram ajuda na igreja, 
então estas roupas serão repassadas a eles.”, agradeceu a 
coordenadora administrativa Anita.
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‘‘

Oferece ao mercado brasileiro multisoluções ambientais para o setor 
privado e público, com disposição final de resíduos classe I (perigosos) 
e II (não perigosos), estação para tratamento de chorume gerado da 
decomposição dos resíduos, estação de tratamento de efluente, 
incineração, blendagem e valorização energética de resíduos para 
coprocessamento, descaracterização de produtos, assessoria fiscal e 
proteção à marca; manufatura de sucata eletrônica e de catalizador 
automotivo, dessorção térmica para descontaminação de solo com 
hidrocarboneto, e biogás – creditado para geração de crédito de 
carbono, além da gestão de áreas impactadas.

‘‘



Betim e Juiz de Fora

O Programa de Educação Ambiental Kids, constrói de forma lúdica 

um universo de possibilidades para a conscientização sobre a 

importância do meio ambiente. Em 2019, o projeto ganhou a Turma do 

Tio Reciclo, que discute os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável) em linguagem infantil e a “Trilha dos Sentidos”, 

implementada após benchmarking no Parque Estadual Mata do 

Limoeiro. 

O projeto Compartilhando Saberes em Juiz de Fora tem como objetivo 

oferecer qualificação para a comunidade através do trabalho voluntário 

de colaboradores da Essencis.  Em 2019, o projeto piloto qualificou 22 

professores da rede pública no tema Tecnologias Aplicadas à Educação.

Compartilhando informação, a empresa se torna também mais próxima 

das comunidades, estabelecendo um relacionamento de confiança e 

integração.

O Projeto Riquezas MG - Revele a Essencis dos Seus olhos, que chegou à 

sua 4ª edição em 2019, é um concurso de fotografias das paisagens naturais da 

Essencis MG, promovido entre os colaboradores e terceiros fixos. 

O objetivo é valorizar as paisagens naturais das UVSs Essencis MG, além de 

mobilizar os colaboradores, para fomentar o compromisso da empresa com a 

sua política de sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.
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Oferece ao mercado brasileiro multisoluções ambientais para o setor 
privado e público, com disposição final de resíduos classe I (perigosos) 
e II (não perigosos), estação para tratamento de chorume gerado da 
decomposição dos resíduos, estação de tratamento de efluente, 
incineração, blendagem e valorização energética de resíduos para 
coprocessamento, descaracterização de produtos, assessoria fiscal e 
proteção à marca; manufatura de sucata eletrônica e de catalizador 
automotivo, dessorção térmica para descontaminação de solo com 
hidrocarboneto, e biogás – creditado para geração de crédito de 
carbono, além da gestão de áreas impactadas.



Curitiba/ PR

O programa que completou 10 anos em 2019 e neste ano 

beneficiou 1.392 pessoas, iniciou com uma parceria entre a 

Essencis Curitiba e os profissionais da área de saúde do 

posto municipal Sabará. Os beneficiados são pessoas com 

deficiência mental e física, com diversos níveis de 

limitações, seus familiares que recebem apoio e 

orientações e a comunidade que aprende como incluir 

pessoas com necessidades especiais, de forma assertiva.

O objetivo do projeto é incentivar o desenvolvimento da coordenação motora, o raciocínio, a integração com a sociedade e apoio 

aos familiares, assim são realizadas as atividades de acompanhamento psicológico para os especiais e para os cuidadores, 

curso de empreendedorismo, matemática, informática, entre outros que incentivam a inclusão no mercado de trabalho. Além de 

práticas psicomotoras como oficinas de artesanato, música, dança, relaxamento, aplicação de reiki e barras de access.

O programa envolve os colaboradores da Essencis, a comunidade do entorno, os familiares e empresas voluntárias que tem 

interesse em ajudar. Entre os resultados alcançados estão alguns especiais que já foram selecionados para começar a trabalhar 

ou abriram seu próprio negócio, por isso o programa teve reconhecimento em eventos de Responsabilidade Social com várias 

premiações.
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Oferece ao mercado brasileiro multisoluções ambientais para o setor 
privado e público, com disposição final de resíduos em aterros classe I 
(perigosos) e classe II (não perigosos), estação de tratamento de efluente, 
blendagem e valorização energética de resíduos para coprocessamento, 
descaracterização de produtos, proteção à marca, manufatura reversa de 
sucata eletrônica e de catalizador automotivo, compostagem e 
biorremediação.

Com o programa Amigo Especial conseguimos praticar o valor 
de Responsabilidade Social, promovendo melhorias de forma 
sustentável na qualidade de vida das pessoas e da 
comunidade". - Conclui Angelica Harumi Yfa Nadaline - 
Supervisora de Recursos Humanos da Essencis de Curitiba.

‘‘ ‘‘



Soluções personalizadas de gerenciamento ambiental dentro 
da planta do cliente: acondicionamento, logística interna, coleta 
seletiva e destinação; atuante em diversos segmentos como 
alimentício, automotivo, farmacêutico, siderúrgico, mineração, 
saneamento, energia, petrolífero, aeroportuário, entre outros.

SIGA NO INSTAGRAM @gri.solvi
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Em destaque, está o projeto realizado pela GRI Nordeste de 

revitalização da padaria do Dispensário Santana e profissionalização 

da sua mão de obra.

A instituição que beneficia diretamente 320 pessoas, além de suas 

famílias, conta com a renda desta padaria para manter seus serviços 

assistenciais realizados desde 1964. Inicialmente criado para dar 

apoio aos idosos, o Dispensário Santana conta hoje também com 

atividades para crianças e jovens.

Em 2019, a GRI realizou alguns projetos, espalhados pelo Brasil, em 

parceria com seus clientes.

O projeto de revitalização contribuiu para a manutenção do 

funcionamento da padaria, que já estava ameaçado por sua 

precariedade física e falta de atendimento à exigências de órgão 

competentes, isso por falta de recursos para obras e adequações.

A capacitação ficou por conta da Engenheira de Alimentos Aline 

Andrade que possui sólida expertise em coordenação do setor de 

qualidade industrial. Ela realizou capacitação com os seguintes 

temas: Boas Práticas de Fabricação; Perigos microbiológicos, físicos 

e químicos para o alimento; Conscientização dos manipuladores de 

alimentos; Limpeza no ambiente de trabalho e higiene pessoal; 

Organização e 5S.



Em 2019, as crianças do projeto multidisciplinar de arte-educação “O Uirapuru Mirim”, realizado pela UVS Guamá, 

dedicaram-se à produção do livro “Guamarico, o Uirapuru Mirim do Pará”. 

As crianças criaram a história 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 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.

O lançamento aconteceu na Universidade Federal do Pará-UFPA, em 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. 

Central de processamento e tratamento de resíduos urbanos das 
cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, com aterro sanitário 
classe II e plantas de osmose reversa para tratamento interno de 
chorume, que é gerado pela decomposição do resíduo, além da 
usina de triagem. Possui Centro de Educação Ambiental com 
visitas técnicas guiadas para estudantes da região.
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Em comemoração aos 10 anos de operação, a UVS Hera Ambiental 

realizou, no mês de novembro de 2019, um evento com foco na 

sustentabilidade e bem-estar dos colaboradores, clientes e comunidade 

ao entorno da UVS, destas ações podem ser destacadas atividades como 

consultas e orientações com advogada e psicóloga, palestras sobre 

gerenciamento de resíduos classe I e de saúde, Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, oficina de compostagem e entre outras ações.

Em fevereiro em 2019 a Hera Ambiental já havia dado um grande passo, 

com a inauguração da sua Trilha ecológica com foco na conscientização 

ambiental, que busca desenvolver a relação entre população e o meio 

ambiente, trabalhando questões como: A importância da preservação 

ambiental e, sustentabilidade por meio do contato com a natureza.

Atua com serviços de implantação, operação e manutenção do 
aterro sanitário, para o recebimento de resíduos classe II (não 
perigosos); por meio do seu horto produz e realiza a doação de 
mudas de plantas nativas.
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Em Chilca, no Peru, a Innova Ambiental engajou-se mais uma vez na ação "Hazla por tu playa" que levou mais de 4 mil voluntários 

em um grande mutirão de limpeza. Foram coletadas 20 toneladas de lixo em praias, lagos, rios, zonas úmidas e áreas protegidas 

durante a primeira semana de março. Além da coleta, realizaram um ranking dos produtos mais encontradas para embasar 

propostas que possam diminuir esse impacto ambiental.

A UVS patrocinou também o 3º Concurso de Escultura 

"Mulher, Areia e Mar - Chilca 2019", da qual 

participaram moradores da comunidade. O objetivo 

com essa iniciativa é promover a arte como instrumento 

de conscientização e reflexão sobre os direitos das 

mulheres e, ao mesmo tempo, sensibilizar a população 

sobre a proteção e o cuidado do ecossistema marinho. 

Estabelecida no Peru, é uma empresa dedicada à gestão integral de 
resíduos sólidos, oferecendo serviços de limpeza de ruas (varrição e 
lavagem), coleta, transporte e logística de resíduos sólidos, manutenção 
de áreas verdes e disposição final de resíduos nos aterros sanitários de 
Portillo, Zapallal e Trujillo.
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Além disso, a UVS marcou presença na Maratona 42K, na 

cidade de Córdoba com estações de hidratação nas 

áreas do trajeto onde presta serviços.

Para a LAM - Logística Ambiental Mediterránea, em 

Córdoba, na Argentina, o engajamento com a 

comunidade é uma abordagem estratégica que faz parte 

da gestão diária da tomada de decisões da unidade. "O 

respeito, a todos os nossos stakeholders, cria valor a 

longo prazo e contribui significativamente para a 

obtenção de vantagens competitivas duradouras", expõe 

Gabriel Giovannini, Gerente de Sistemas de Gestão 

Integral da empresa. A agenda de ações sociais do 

primeiro semestre de 2019 da UVS foi intensa.

"Recuperação de valor" foi o tema que levou os 

colaboradores da LAM às ruas em ações que 

privilegiaram o contato com a comunidade em dinâmicas 

que tiveram como foco a conscientização das pessoas 

em relação a separação adequada dos resíduos. Em 

março, a LAM participou do Seminário Ibero-americano 

de Jornalismo e Comunicação do VIII Congresso 

Internacional da Língua Espanhola. 

Localizada na cidade de Córdoba, Argentina, a LAM presta serviços de coleta 
de resíduo domiciliar (não perigoso), conservação e destinação adequada.
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Assim foi estabelecido o 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:

Em setembro de 2019, a UVS LimPar, convidou os moradores 

da comunidade onde atua para um encontro de lançamento 

de programas de parcerias, e 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 ininterruptos", conta.

Fornece serviços de higiene urbana e gestão de resíduos como 
varrição de ruas, capina, além de coleta de resíduos urbanos e coleta 
de contêineres.

A primeira tem o público adulto como foco e contará com 

reuniões periódicas para compartilhamento de informações 

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. "Recebemos um ótimo feedback dos moradores 

sobre a iniciativa e estamos comprometidos em trabalhar 

juntos por um bairro mais limpo", finaliza Mabel.

‘‘ ‘‘
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Focada no seu relacionamento com a comundade, a UVS Loga que atua na cidade de São Paulo realizou diversas ações sociais 

ao longo do ano.

A Loga adotou em 2019 a campanha “Nosso superpoder contra o frio é 

um agasalho novo”, realizada pelo FUSSP (Fundo Social de São Paulo), 

uma iniciativa criada em 1947. 

Em 2019 a Loga arrecadou mais de 1.000 peças, batendo recorde de 

doações em comparação aos anos anteriores. Os itens foram 

destinados a entidades assistencialistas, hospitais e albergues.

Em comemoração ao Dia das Crianças, a UVS Loga organizou 

uma campanha interna para arrecadar doces e distribuir na 

Comunidade Joaquim Costa Miranda, localizada na Vila Jaguara. 

A iniciativa chamada ''Doce Ação'' contou com a participação dos 

colaboradores da empresa que se uniram para alegrar o dia 

dessas crianças. A entrega dos doces ocorreu no dia 13 de 

outubro e também reuniu moradores do local.

Em dezembro, para contribuir com um natal de alegria e 

solidariedade a Loga realizou 02 campanhas. Na primeira, os 

colaboradores apadrianharam crianças do Circo Escola Butantã 

para receberem roupas, calçados, brinquedos e livros. Já na 

segunda arrecadaram cerca de 60 brinquedos para as crianças 

da ocupação Douglas Rodrigues.
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Concessionária para os serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos domiciliares e de serviços de saúde da região Noroeste da 
cidade de São Paulo. A Loga foi a primeira empresa a utilizar coleta mecanizada 
(sistema subterrâneo e de superfície) em São Paulo e possui a maior central de 
triagem mecanizada do brasil, localizada na ponte pequena, junto a unidade de 
transferência, além de operar a central a autoclave em Perus.

SIGA NO INSTAGRAM @logasaopaulo



Responsável pela prestação de serviços de coleta dos resíduos 
domiciliares e de saúde de São Carlos, por meio do aterro classe II, recebe 
os resíduos não perigosos, e através da operação da Autoclave trata e 
destina os Resíduos de Serviço de Saúde.

O compromisso da UVS São Carlos Ambiental com a sociedade é agir sempre com integridade, contribuir para 

a conservação do meio ambiente e gerar valor para a comunidade”. ENC Hanokh Yamagishi‘‘

‘‘
A UVS São Carlos Ambiental realizou uma parceria com educadores do  Projeto 

MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos), para que colaboradores 

da unidade pudessem voltar a estudar,  incluindo a possibilidade de troca de turno 

dos colaboradores que se interessassem em ingressar nas aulas.

Em continuidade, o RH local, também apoiou os colaboradores, indicados na 

inscrição do ENCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos).

Em 2019, a cidade São Carlos recebeu o projeto "O Uirapuru Mirim“, levando 

ideais de pertencimento, arte (em todas as suas vertentes) e educação 

ambiental como fontes seguras de nortear escolhas futuras assertivas 

enquanto cidadãos que intervém positivamente em seu entorno!

A apresentação final aconteceu em dezembro e contou com cenário e 

figurinos sustentáveis e construídos parcialmente pelas próprias crianças a 

partir de reciclados e do reuso de materiais diversos.

Já, em parceria com a cooperativa Coopervida, a São Carlos realizou a Gincana da 

Reciclagem Solidária, com o objetivo de promover a conscientização ambiental, 

gerar renda para as famílias da cooperativa, incentivar a reciclagem e destinação 

final correta dos resíduos.

A gincana contou com a participação de 3 escolas municipais de ensino infantil e a 

campeã  foi a CEMEI Lauro Monteiro Cruz, que arrecadou a quantidade de 33 Bags. 

A escola recebeu como prêmio a revitalização da sua quadra poliesportiva, no Dia 

do Voluntariado da  UVS, além do troféu de campeã. E todos os alunos participantes 

ganharam um estojo com a marca da empresa.

58|



O objetivo é integrar as comunidades mais carentes, despertar e incentivar a 
conscientização socioambiental de professores, alunos e funcionários de 
escolas públicas e privadas por meio de ações educativas.
Em uma das atividades, os alunos aprenderam um pouco mais sobre a  
reutilização de pneus, práticas de conservação do meio ambiente e plantio 
de mudas. As crianças e professores se animaram com a  pintura dos pneus 
que em seguida foram utilizados para plantar as mudas.

O Projeto EcoEscola aconteceu no primeiro semestre de 2019, com pelo 
menos uma ação por mês na Escola Municipal Padre João Bosco Pereira 
localizada no Jardim Imperial, no município de Aragoiânia – Goiás, 
beneficiando cerca de 120 pessoas.

A Resíduo Zero Ambiental é uma prestadora de serviços especializada em 
soluções ambientais no estado de Goiás, possui em sua UVS de Guapó 
Aterro Sanitário para recebimento de resíduos Classe II, Aterro Industrial 
para recebimento de resíduos Classe I, Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) e uma Unidade de Tratamento de Resíduos do Serviço de Saúde.

SIGA NO INSTAGRAM @residuozeroambiental

Em março de 2019, em celebração ao Dia da Água a UVS recebeu os 
alunos do 2° e 3° ano da Escola Municipal Padre João Bosco Pereira da 
cidade de Aragoiânia. Os alunos aprenderam sobre o ciclo da água, sua 
importância e atitudes simples que podem evitar o desperdício. As 
crianças puderam conhecer uma das nascentes do Ribeirão Vereda, 
além de um breve passeio para conhecer mais sobre as instalações e 
atividades da UVS. Na parte da noite foi realizada na feira da cidade de 
Aragoiânia uma campanha de conscientização e distribuição de água 
mineral.

A Resíduo Zero Ambiental doou cerca de 450 mudas de espécies nativas do 
bioma Cerrado e próprias para serem plantadas nessas áreas. O plantio  foi 
realizado pelos participantes do evento.

Aconteceu no município de Aragoiânia o Dia D, cuja a proposta foi realizar o 
reflorestamento de um trecho do córrego Vereda, responsável pelo 
abastecimento da cidade. O evento reuniu autoridades políticas do município, 
membros do corpo de bombeiros, professores e alunos da Escola Municipal 
Osvaldo Ferreira Carneiro e da Companhia de Saneamento de Goiás.

Sabe-se que a mata ciliar é muito importante para a preservação dos 
mananciais, evitando erosões do solo e que o corpo hídrico sofra com 
assoreamento. Por isso essa ação é de grande valia, pois a água é um recurso 
natural essencial à vida.
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O Soteralizando é mais uma ação do PPCS da UVS Sotero Ambiental, onde são desenvolvidas atividades voltadas para 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população atendida, no contexto da visão integrada da sustentabilidade, além de 

realizar ações que promovam a educação ambiental para diferentes gerações.

No ano de 2019 foi possível impactar positivamente diretamente 1000 famílias durante 680 horas de programa, onde foram 

trabalhados temas e objetivos propostos por meio de oficinas continuadas de promoção de bem-estar, treinamentos sobre 

relacionamento com a comunidade para os colaboradores da Sotero e transformação de espaços públicos como a co-

construção do espaço eco pedagógico no Colégio Estadual Helena Celestino Magalhães.

No ano de 2019, a UVS Sotero Ambiental deu segmento ao Programa de Responsabilidade Social Revitalize, com um novo 

nome e novo formato "Soteralizando – Unir para transformar". O programa, que teve início em 2018 busca construir uma relação 

cada vez mais sustentável entre a empresa, colaboradores e as comunidades do entorno, trabalhando sob as diretrizes dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas(ONU).

A Sotero Ambiental atua na cidade de Salvador utilizando equipamentos 
de alta tecnologia, é uma prestadora de serviços especializada em coleta 
de resíduos domiciliares e da construção civil, conservação, limpeza 
urbana e de praias, operação e manutenção de Ecopontos, além do 
Transporte de materiais recicláveis;

SIGA NO INSTAGRAM @soteroambiental
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Através da entrega do Passaporte de Embaixador do 

Planeta, um pequeno livro com dicas e informações sobre 

o meio ambiente, e de uma muda de árvore, com o 

compromisso de plantá-la e, assim, ajudar a cuidar do 

planeta, a UVS convida todos a serem um embaixador.

A campanha foi um sucesso com o primeiro público 

envolvido, e se estendeu através das redes sociais da 

empresa, que deram à Vega um melhor contato com o 

público em geral em Santa Cruz, ganhando um grande 

número de seguidores dispostos a tomar consciência e se 

comprometer a cuidar meio ambiente através do 

reflorestamento, fato de grande contribuição para a vida do 

planeta Terra.

A Vega lançou sua campanha Embaixadores do Planeta, 

focada no cuidado com o meio ambiente, a importância da 

reciclagem e do reflorestamento.

A empresa também apoia esta campanha, deixando sua 

marca nos caminhões compactadores que percorrem as 

diferentes áreas de Santa Cruz de la Sierra, exibindo 

mensagens alusivas a campanha Embaixadores do 

Planeta, demonstrando a grande satisfação com os 

resultados da ação.

Trabalha com soluções em coleta, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos urbanos e industriais por meio da estação de transferência, e do aterro 
em Santa Cruz de La Sierra, além do recebimento os resíduos de serviços de 
saúde na tecnologia de autoclave.

SIGA NO INSTAGRAM @vegabolivia
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As cestas básicas foram frutos de uma campanha interna, realizada com colaboradores, que tinha como foco a 

conscientização e a importância da reciclagem, promovendo a Educação Ambiental dentro da empresa.

Em dezembro de 2019, a UVS Viasolo Montes Claros, fez uma doação de cestas básicas para a comunidade carente, 

símbolo do natal solidário realizado pela unidade. Com essa ação, a UVS conseguiu atingir dois públicos importantes, 

reforçando valores como a sustentabilidade e a solidariedade.

Com a reciclagem interna efetivada pela unidade, que conta com a logística reversa do papel, plástico, material 

eletrônico e do óleo queimado das máquinas, arrecadaram o valor para reverter em cestas básicas. Os colaboradores 

da Viasolo também contribuíram com a doação de alimentos não perecíveis, visando o bem estar da comunidade 

carente local.

SIGA NO INSTAGRAM @viasolomoc

Atua no segmento de tratamento e valorização de resíduos através de 
implantação e operação do aterro sanitário de Montes Claros.

Montes Claros



Responsável pela limpeza pública e tratamento de resíduos de 
serviços de saúde, atende mais de 400 mil habitantes do município de 
Betim-MG. Desenvolve soluções práticas e eficientes por meio de 
tecnologias e equipamentos que proporcionam um aumento na 
qualidade vida e segurança da população, tendo como um de seus 
valores, a responsabilidade social e ambiental.

Betim

A UVS Viasolo adotou a praça Clemente Pereira Louzada, 

conhecida como Pracinha das Flores, no bairro Chácaras Santo 

Antônio, região do Teresópolis. A adoção foi formalizada com a 

assinatura do Termo de Adesão Voluntária ao Programa Cuide 

do Verde. Após aproximadamente 70 dias, o espaço foi 

recuperado e liberado para os moradores da região!

No dia 30 de novembro de 2019, mesmo com o tempo chuvoso, 

120 voluntários realizaram o “23º Dia do Voluntariado” no qual 

1.500 pessoas da Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro, foram 

beneficiadas diretamente. A ação contou com a parceria da 

UVS Essencis MG. Durante a inauguração fomos prestigiados 

com a presença do Secretário de Meio Ambiente, Sr. Ednard 

Tolomeu Barbosa.

A convite da Prefeitura Municipal de Betim, a UVS Viasolo 

participou do Seminário “Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde (GRSS)”, onde apresentou informações sobre os 

desafios atuais da gestão de RSS, bem como suas 

responsabilidades e os impactos ambientais decorrentes do 

manejo inadequado; esclareceu sobre as definições e 

classificações dos resíduos de saúde; e apresentou novo Sistema 

Estadual de Manifesto de Transporte de Resíduos. O evento 

ocorreu no mês de outubro, e contou com visitas na Unidade de 

Tratamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (UTRSSS).
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A Viasolo Engenharia Ambiental S.A unidade de Sabará é uma prestadora 
de serviços especializada em soluções ambientais no município, 
prestando os seguintes serviços correlatos a limpeza urbana: coleta e 
transporte de resíduos domiciliares, coleta e transporte de resíduos 
domiciliares em locais de difícil acesso, coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos de saúde, coleta seletiva, implantação, 
operação e manutenção de usina de triagem e equipe de serviços 
diversos.

Sabará

Buscando a proximidade com as ações de desenvolvimento 

socioambiental, promovidas pelas instituições parceiras da 

UVS Sabará, visamos apoiar e fazer com que cada ação seja 

única e marcante para todo o público atingido. Ações como o 

Dia do Voluntariado, proporcionam suporte e renovação para 

pessoas e ambientes públicos em situações de carência, e 

entendemos que é preciso fazer parte do time daqueles que 

somam, para que o município mantenha o desenvolvimento 

contínuo. 

No dia 13 de dezembro de 2019, foi realizado a confraternização 

de fim de ano da associação com um almoço especial e 

atividades recreativas aos convidados. O “Papai Noel” era a 

atração mais esperada da festa e para tornar o momento ainda 

mais marcante, a Viasolo UVS Sabará doou 200 brinquedos, 

para que pudessem ser distribuídos pelo bom velhinho, com a 

colaboração dos funcionários da UVS Sabará. 

A Associação das Vilas Reunidas Núcleo Esportivo e Cultural 

(ASCOMVILLAS), localizada no bairro Vila Rica, Sabará, é uma 

instituição que oferece cultura e lazer para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social,  residentes  

no bairro Vila Rica, próximo à associação ASCOMVILLAS.
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NOSSOS PARCEIROS
Quem nos ajuda a fazer acontecer no dia a dia

Além das Unidades de Valorização Sustentável espalhadas pelo Brasil e América Latina, todos os dias temos instituições que 

trabalham viabilizando projetos do Grupo Solví ou possibilitando a participação do Grupo em ações e projetos maiores, de 

criação próprias.

Estas instituições são escolhidas de forma estratégica e criteriosa, de forma que seus valores e de seus projetos estejam de 

acordo com os valores do Grupo Solví. Observamos também que sejam instituições idôneas, com atuação efetiva e resultados 

comprovados.

Todas as parcerias do Instituo Solví são pautadas em decisões éticas e transparentes, com intuito de beneficiar sempre cada 

um dos nossos stakeholders, assim atendemos de forma completa, legislações vigentes do país, nosso Código de Conduta e 

Políticas Corporativas.

Conheça instituições que estiveram com o Instituto Solví em 2019.

Ÿ Associação Canto da Arte

Ÿ GEMAS/ UFPA

Ÿ ID_BR (Instituto Identidades do Brasil)

Ÿ Associação Dago Fight 

Ÿ Anjos da Cidade

Ÿ Associação Irmãs Auxiliadoras Déias do Brasil

Ÿ APAE - SP

Ÿ Fundação Gol de Letra

Ÿ Hospital Pequeno Príncipe

Ÿ IPPE - Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores
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Ÿ Instituto Limpa Brasil

Ÿ Instituto Manguezal

Ÿ Instituto Olga Kos

Ÿ Instituto Reciclar

Ÿ  Laboratório da Cidade (Pará)

Ÿ Tão Pouco, Tão Muito

Ÿ  Rede Recicla Pará

Ÿ Pequeno Cotolengo Paranaense



PRÓXIMOS PASSOS





PRÓXIMOS PASSOS
O que queremos para o futuro

Com essa missão, seguimos o nosso caminho!

Em 2021 o Instituto Solví completará 20 anos de existência e nos orgulhamos do que temos feitos até aqui, mas queremos 

mais!

Ao longo desses anos, a Responsabilidade Socioambiental, forte valor do Grupo Solví, tem se traduzido dia a dia nas 

atividades dos nossos empreendimentos, e é com esse foco que pretendemos seguir.

Encarando os desafios como: conscientizar cada um dos nossos stakeholders para que se tornem pessoas e empresas social 

e ambientalmente responsáveis; levar o desenvolvimento sustentável às comunidades por onde passamos; impactar 

postivamente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; Apoiar o desenvolvimento de instituições sem fins 

lucrativos que compartilham do nossos valores e da busca por uma sociedade melhor; e levar Educação Ambiental às pessoas, 

buscando a conscientização da importância da preservação do meio ambiente.

Na busca pelo equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade (Social, Financeiro e Ambiental) buscamos aprimorar nossos 

processos a cada dia. Acreditamos que ainda temos muito a evoluir, e esperamos ter você conosco nessa jornada.
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ENTRE EM CONTATO COM
O INSTITUTO SOLVÍ

www.institutosolvi.com

instituto_solvi@solvi.com

@institutosolvi

(11) 3124-3520


