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Palavras do
presidente

Janeiro

Caros colaboradores,
Comecei a minha carreira como engenheiro ainda
na Universidade, na década de 1950. Durante todos
esses anos profissionais, meu caminho sempre foi
traçado com muita luta, esforço e dedicação. Passei
por crises, parcerias comerciais foram desfeitas e,
até hoje, enfrento diariamente desafios na gestão do
meu negócio.
Fundei a Corpus Saneamento e Obras em novembro
de 1987 com a ajuda dos meus filhos. E, nesses
mais de 30 anos, busco conservar o pensamento de
que por mais difícil que o problema se apresente, é
possível vencê-lo para continuar prosperando. Por
isso, meus caros colaboradores, quero afirmar-lhes
que esse momento de dificuldade vai passar.
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Agora é hora de mantermos a calma, continuarmos
tomando as medidas de prevenção à Covid-19 para a
nossa proteção e dos nossos entes queridos, até que
possamos voltar à normalidade. A pandemia é séria
e exigiu de nós a adoção de medidas de isolamento
social e, para muitos que estão no grupo de risco,
até de reclusão em suas residências.
Mas vai passar! Mantenham a fé e a esperança para
juntos construirmos um mundo melhor, que impere o
amor ao próximo, a fé em nosso Pai Maior e o senso
de comunidade.

Janeiro

Enquanto enfrentamos este inimigo invisível, gostaria
de ressaltar o importante papel de cada um dos
nossos colaboradores nessa luta e parabenizá-los
pelo importante trabalho realizado na preservação
do meio ambiente e da qualidade de vidas das
pessoas.
Vocês são essenciais, são nossos Heróis cuja missão
profissional é garantir a saúde da população. Missão
esta, que agora só se fortalece neste momento de
dificuldade!
Um forte abraço,

Cineas Feijó Valente
(Mensagem enviada aos colaboradores em comemoração ao Dia do Gari)
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Caros leitores do Gente e Gestão,
O ano de 2020 começou se mostrando um ano
promissor. Um momento para concretizarmos
planos, metas e sonhos que foram construídos por
meio de uma longa caminhada. Porém, no meio do
caminho, sem aviso prévio, o universo nos colocou
diante de uma pandemia que assolou o planeta e
nos fez refletir e mudar o curso das nossas certezas.

Janeiro

Não foi um momento fácil. Tomados pelos
desafios impostos, que pareciam crescer de forma
exponencial, fomos demandados a quebrar os
paradigmas de adaptabilidade diante do novo cenário
e, principalmente, exercitar nossa capacidade de
resiliência mediante tamanha incerteza.
Nos foi imprescindível retornar ao eixo e nos
adaptarmos às mudanças que vieram sem fórmulas
ou jeito correto para execução. Neste momento,
indispensável foi também criar a nossa gestão de
conduta com diretrizes, regras e medidas severas
de prevenção, proteção e combate à Covid-19. Isso
nos ajudou a seguir em frente com segurança e
prosperidade.
O ano não foi como planejamos, mas com foco, força
e muito trabalho conseguimos concretizar nossas
metas e planos, a exemplo de novos contratos,
fortalecimento da marca, aprimoramento das
informações corporativas, cultura de segurança dos
nossos colaboradores e a consolidação dos nossos
serviços na Capital paulista.
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Para 2021, fica a lição de que juntos somos mais
fortes e podemos vencer os desafios impostos por
um cenário cada vez mais desafiador e disruptivo.
O ano de 2020 não foi fácil, por isso, gostaria de
agradecer a cada um pela colaboração, envolvimento
e comprometimento que nos permitiu mantermos
nossas equipes em campo, entregando os melhores
serviços com segurança, qualidade e a excelência
que prezamos.
Por fim, reforço que ainda não é o momento para
flexibilizarmos as medidas de prevenção e cuidado
com a Covid-19. Ainda iremos enfrentar os reflexos
dessa pandemia ao longo deste ano, mas tenho
convicção de que nosso time está unido, preparado
e focado no propósito de cumprir a nossa MISSÃO
de contribuir para o desenvolvimento sustentável e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Boa leitura!

André Lima

Janeiro

Diretor Administrativo

Janeiro
8
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Novidades
que a
pandemia
trouxe:
Entrevistas
online

Janeiro

Todos tivemos que nos adaptar a novos modelos
nesse ano, um deles foi o contato remoto, seja em
entrevistas ou reuniões.
Nosso time de recrutadores se adaptou ao novo
formato de entrevistas, utilizando aplicativos de
videoconferência e chat online, permitindo uma
conversa de forma fluida e produtiva, possibilitando
assim, maior captação de expressões e da postura
do profissional, além de manter o distanciamento
social e a segurança de todos.
Tivemos como benefício a agilidade no processo
de avaliação do Gestão de Pessoas, uma vez que
o deslocamento do profissional até a unidade a ser
atendida demandava tempo e preparação da sala
para receber o candidato. Para a entrevista online, o
tempo usado é apenas da conversa.
A entrevista remota proporciona ao profissional maior
conforto por estar em seu ambiente, e o candidato
vai ter tempo para se preparar e organizar o local do
bate-papo, sendo esse seu cartão de visita.

Ana Paula Escobar,
Gerente de Recursos
Humanos.
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Nossa equipe de Gestão de Pessoas se preparou para se
inserir nesse novo formato remoto. De forma acolhedora,
apresentamos a empresa e seu clima organizacional logo
no início da chamada de vídeo, pois o contato presencial
com a empresa permitia antes ao candidato absorver em
primeira mão essa percepção vista nos aspectos do prédio
da empresa e de interação com os colaboradores.

Janeiro

É verdade que também existem alguns imprevistos causados
pela tecnologia durante esse tipo de entrevista que fogem
do nosso controle, como baixa velocidade da internet do
entrevistado ou muitos ruídos que impossibilitem a boa
comunicação. Para isso, logo no agendamento da entrevista,
é necessário que o candidato seja orientado a procurar um
ambiente tranquilo sem interferências e, se possível, realizar
um teste de conexão de áudio e vídeo.
Aproveitamos a nova era da tecnologia para ampliar a
captação de currículos por meio de redes sociais e novas
mídias digitais, permitindo assim, a busca de candidatos por
meio de ferramentas que possibilitem o acesso a todos.
Vale ressaltar que, para este tempo de pandemia, foi necessário
um novo tipo de avaliação no perfil comportamental, no qual
é necessário haver um diferencial para enfrentar momentos
de crise.
O cenário atual contribui para novas tendências a serem
mantidas no “novo normal” pós-pandemia pelo Gestão
de Pessoas, como a inovação tecnológica, resiliência,
criatividade e a empatia do nosso time de sucesso.
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Indicadores
do RH
Vagas
trabalhadas

1.423

Operacionais

Janeiro

Administrativas

1.351
72

267
Atendimentos
psicológicos e
assistenciais

314

Aproveitamentos
internos

Janeiro
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Grupo
Corpus

Janeiro
13

14

O Grupo Corpus
Uma companhia que se renova a cada ano para oferecer aos seus clientes os
mais modernos serviços, equipamentos e processos disponíveis na gestão e
no manejo de resíduos sólidos. Esse é o Grupo Corpus Saneamento e Obras.
Em seus mais de 30 anos de mercado, nossos profissionais estão prontos
para oferecer as mais diversificadas soluções ambientais, que podem
ser personalizadas e desenhadas de acordo com a necessidade de cada
contratante.
Somos especialistas em coleta, transporte e destinação final de resíduos (de
origem domiciliar a perigoso), gerenciamento total de resíduos, implantação
e gerenciamento de aterros sanitários, limpeza predial, compostagem e
produção de fertilizantes orgânicos, manutenção de áreas verdes, entre
outros inúmeros serviços.

Janeiro

Mais do que vender serviços, temos como propósito levar o desenvolvimento
sustentável e a melhoria da qualidade de vida para as comunidades em que
estamos inseridos. Hoje somos mais de cinco mil colaboradores incumbidos
do compromisso de realizar os acordos assumidos com eficiência e
qualidade.
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Corpus inicia
contrato com o
município de Serra
A Corpus iniciou o ano com o pé direito! A empresa firmou contrato com
a cidade de Serra, no Espírito Santo, e começou suas atividades logo na
primeira quinzena de janeiro. Com a nova demanda, foram abertas 455
vagas de emprego.
Para suprir a necessidade, foram entrevistadas 533 pessoas em
uma operação-tarefa que exigiu 20 dias de esforços conjuntos de 13
colaboradores, divididos em equipes dos Departamentos Pessoal
e Recursos Humanos. Para o começo da operação foi necessária a
adequação da base para garantir melhores condições de trabalho aos
colaboradores e o envio de veículos de São Paulo a Serra para compor a
nova frota.

Janeiro

Além dos ajustes operacionais, o setor de Marketing e Comunicação criou
uma nova identidade visual para o contrato, com plotagem exclusiva dos
caminhões de coleta.
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Conheça
Serra
Serra é um importante município turístico e de negócios, estando
entre os municípios mais ricos do Brasil. Fundada em 8 de dezembro
de 1553, é um dos berços culturais do Espírito Santo, sendo palco do
maior movimento contra a escravidão do estado, a Insurreição de
Queimados.

Janeiro

O município possui 527.240 mil habitantes. Segundo estimativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é também o
mais populoso território do Espírito Santo.
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Um Carnaval
mais consciente
Orientações sobre a importância da prática do sexo de forma segura, por meio do
uso de preservativos, e do consumo de bebida alcoólica com moderação durante
os festejos do Carnaval foram temas debatidos no Espírito Santo, com espaço
para perguntas e respostas ao final do encontro. Cartazes espalhados por todas as
bases reforçam as orientações passadas.

Janeiro

O assunto é abordado todos os anos nas unidades de Vitória, Serra e Cachoeiro de
Itapemirim, e já virou tradição entre os mais de 600 foliões capixabas, que abrem
a festa uma semana antes da programação nacional com os desfiles das escolas
de samba.
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Confraternização
ao som de Mamãe
Eu Quero

Janeiro

Como todo ano, os aniversariantes de fevereiro são os mais
privilegiados. Isso porque o clima de Carnaval favorece muito
o ambiente, especialmente durante as integrações. Este
ano, a interação entre os colegas foi realizada durante um
caprichado café da manhã, ao som de clássicas marchinhas
carnavalescas.
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Jovens ganham
primeira oportunidade
de emprego
O Programa Jovem Aprendiz é voltado para a preparação e inserção de jovens
no mercado de trabalho e busca contribuir para a formação profissional, de
forma a incentivar novas leituras de mundo, a ter confiança na tomada de
decisões, tornando-os protagonistas de uma sociedade mais justa.

Janeiro

Dentro desse ideal, o programa de aprendizagem da Corpus admitiu 23
novos jovens para atuação na unidade de Serra. Todos passaram pelo
treinamento de integração, em que receberam as instruções necessárias
para o início do trabalho e puderam conhecer as peculiaridades de cada
departamento da empresa.
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Corpus inicia o
projeto UNIK
A Corpus deu início ao projeto “UNIK: processos, pessoas e tecnologia”, uma
mudança do sistema ERP da empresa para uma integração das ferramentas da
TOTVS. A alteração visa melhorar a gestão e a organização das informações,
hoje necessárias para alcançar uma maior eficiência da prestação de serviços.
O projeto contou com o apoio do departamento de Marketing para divulgação
interna das informações e do cronograma de trabalho. A logo do UNIK foi criada
pelo setor de forma a mostrar a unificação dos processos, juntando os três pilares
da mudança - processos, pessoas e tecnologia - em um só fluxo convergente.

O UNIK é alavancado pelo TI, mas é um projeto de todas as áreas do Grupo
Corpus. Precisaremos que cada setor se esforce para a padronização dos nossos
processos, isto tudo alinhado às possibilidades que as ferramentas TOTVS nos
oferecem, informou.

Janeiro

André Petrielli, gerente de Tecnologia da Informação (TI).
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Março é o mês da

mulher

Janeiro

A luta por equidade e pela valorização das
mulheres no mercado de trabalho é um
tema recorrente de debate dentro do Grupo
Corpus. Neste ano, o Dia Internacional da
Mulher, dia 8 de março, foi comemorado
com um café da manhã especial e direito a
um bate-papo descontraído sobre o tema.
As participantes ganharam brindes ao final.
A ação aconteceu nas bases de Vitória,
Serra e Cachoeiro de Itapemirim.

Foto tirada antes da pandemia.
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Recrutamento
interno
Os comitês de Gente e Gestão de Pessoas se juntaram com o objetivo
de criar mecanismos que facilitassem a oportunidade de crescimento
profissional dentro da empresa, ao mesmo tempo reconhecendo e
valorizando os talentos que já compõem o Grupo Corpus.
Assim, passou a ser priorizada a divulgação interna de novas vagas para
todas as unidades e, desde que o colaborador já contratado preencha
os requisitos exigidos, pode se candidatar e participar normalmente do
processo seletivo.

Janeiro

Essa nova possibilidade de recrutar internamente traz benefícios a todos:
para o trabalhador, que pode construir sua carreira profissional dentro
da empresa, e para a empresa que tem um profissional já adaptado à
cultura e aos procedimentos internos. Além disso, é um incentivo para
que todos possam melhorar seus desempenhos, sabendo que o talento
e a competência serão reconhecidos.
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Diversidade
e inclusão
No Grupo Corpus a importância da
diversidade e inclusão não está atrelada
apenas à obrigatoriedade de atender à
legislação. São valores incorporados à
cultura da empresa. Em 2020, por exemplo,
dois profissionais com deficiência auditiva
foram admitidos para atuar em Valinhos e
Indaiatuba.

Janeiro

A receptividade na inclusão desses novos
colegas se deu de maneira bastante
humanizada logo na ação de integração,
quando um intérprete de libras foi
contratado para apoiar na recepção e
garantir uma comunicação eficiente.
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Novo serviço,
desinfecção
Covid-19

Janeiro

A Corpus ofereceu serviço de descontaminação
contra a Covid-19 com técnicos especializados
e agentes desinfetantes durante toda a
pandemia do novo Coronavírus (Sars-CoV-2).
Para divulgar o serviço de prevenção à doença
pandêmica, foram realizadas postagens nas
redes sociais e envio de e-mail marketing.
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Corpus cria
Comitê de Crise
Ao se defrontar com uma situação tão alarmante e desafiadora como a
pandemia do novo Coronavírus, buscando a melhor forma de salvaguardar
os seus colaboradores e ainda garantir a prestação dos serviços de limpeza
urbana, o Grupo Corpus criou um Comitê de Crise. O intuito da iniciativa foi
debater e dar uma resposta imediata às necessidades que podiam colocar
em risco a empresa. Neste caso, o combate e a prevenção à Covid-19.

Janeiro

Composto por membros de diversos setores, foi missão deles criar as diretrizes
a serem seguidas em todas as unidades do Grupo, fomentar a compra de
novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de acompanhar caso
a caso os índices da doença entre os colaboradores da empresa, bem como
a situação de saúde de cada um.

Com certeza, o nosso maior desafio é justamente fazer parte de um conjunto
de empresas que prestam serviços essenciais, a chamada ‘linha de frente’ no
combate do Coronavírus. Temos que coordenar ações de proteção, valorização
dos nossos colaboradores e, mais do que nunca, manter a excelência na
prestação dos nossos serviços. O sentimento que tenho é que estamos
conseguindo cumprir esse papel e que a empresa, mesmo diante de uma crise
sanitária de proporções mundiais, teve grande crescimento em suas relações
pessoais e profissionais.
Gerente do Departamento Jurídico, Simone Martins.

Temos frentes de trabalho espalhadas por todas as regiões das cidades que
atendemos e foi necessário fazer chegar as diretrizes em todas essas frentes,
inclusive nas mais remotas. Missão essa que foi executada em parceria entre
as equipes Operacional, Segurança do Trabalho e Marketing. Enfim, trabalho
em conjunto que, inclusive, atingiu também as comunidades onde estamos
inseridos, nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviço, garantindo a
transparência das ações.
Gerente do Departamento de Segurança, Qualidade e
Meio Ambiente, Luciana Cassemiro.
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Mutirão do
Álcool em gel

Janeiro

Os colaboradores do setor Administrativo da Corpus, em Indaiatuba, mostraram
que realmente é por meio da união que se faz a diferença. Eles se voluntariaram
para encher cinco mil frascos de álcool em gel, que foram distribuídos entre
as equipes operacionais de todas as unidades da empresa para garantir que o
serviço continuasse, assegurando a saúde dos colegas que também estão na
linha de frente do combate ao novo Coronavírus.

“

Juntos, tivemos a oportunidade de poder encher cinco mil tubos de álcool em
gel para todos os colaboradores dos estados de São Paulo e Espírito Santo, com
o intuito de minimizar o impacto do vírus junto aos nossos colaboradores.
Gerente Comercial, Hamilton Rodrigues Jr.

“
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Estrutura de
comunicação
como
ferramenta
de combate à
Covid-19

Janeiro

O setor de Marketing e Comunicação Social
teve papel fundamental na efetivação
das ações de combate e prevenção ao
novo Coronavírus (Sars-CoV-2). Com
missão de garantir a ampla divulgação
do assunto - levando ao conhecimento de
todos informações de qualidade, seguras
e confiáveis - foi papel da equipe noticiar
as principais abordagens sobre a doença,
além de transmitir as estratégias adotadas
pelo “Comitê de Crise da Covid-19” para
preservação da saúde dos colaboradores
durante o enfrentamento à pandemia.
Com este intuito foram adotadas diversas
estratégias. Um pacote completo de
estruturas que englobaram o uso das redes
sociais, jornal interno, cartazes, folders,
e-mail marketing, adesivos, faixas, vídeos,
dentre outros.
Confira algumas das peças criadas!

Janeiro
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COVID-19: CUIDE-SE E

NÃO BAIXE A GUARDA.

Não seja mais um
a fazer parte desta estatística.

REDOBRE OS CUIDADOS
E PREVINA-SE!
Mantenha
1,5 metro de
distância das
pessoas;

Evite
aglomerações
de pessoas;

Lave constantemente
as mãos com água e
sabão, bem como,
utilize álcool em gel
para desinfecção;

Use máscara ao
sair de casa;

As notícias atuais mostram que os números de
casos confirmados de COVID-19 estão aumentando
em nosso país, o que indica o início de uma
segunda onda de contaminação.
Neste momento, é de extrema importância
reforçarmos que todas as medidas de prevenção
devem ser redobradas, tanto nas atividades
laborais, quanto nos momentos em que estamos
em casa ou em ambientes compartilhados, tais
como: supermercados, farmácias, entre outros.

Evite tocar
nos olhos,
nariz e boca.
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Pequenas ações
transformadas em
grandes gestos

Janeiro

A adoção de uma atitude responsável
pelos colaboradores pôde ser vista em
diversos momentos de convivência no
ambiente de trabalho. No cuidado com
a aferição de temperatura na entrada e
no meio do expediente, na higienização
das mesas dos refeitórios e espaços
comuns, no distanciamento durante as
orientações e diálogos de Valorização
da Vida, realizadas pelos técnicos do
setor de Segurança, Qualidade e Meio
Ambiente, no uso correto das máscaras
ou no respeito ao distanciamento na
fila do relógio de ponto.
Cautela que se refletiu em preservação
à saúde. Entre as medidas adotadas,
que foram estabelecidas pelo Comitê
de Crise da Covid-19, está o reforço
na higienização (limpeza de choque)
periódica interna e externa de todos
os veículos e dependências das bases,
sejam espaços de uso coletivo ou
individual.

Janeiro
30
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Aferição de
temperatura

Janeiro

Desde o início da pandemia, a Corpus
procurou rapidamente se adequar
às normas de prevenção exigidas
pelos órgãos especializados. Uma
das medidas de proteção adotadas
pela empresa foi a aferição diária de
temperatura. Colaboradores, visitantes
e prestadores de serviços medem a
temperatura antes mesmo do início
das atividades. O acompanhamento da
saúde dos colaboradores presentes
permite que, em caso de suspeita da
doença, ações possam ser tomadas
de imediato.
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Setor de
Suprimentos
é principal
apoio do
Comitê de
Crise

Janeiro

Em meio a tantas dificuldades, a palavra
“colaboração” foi a chave mestra de
uma operação que não podia parar e
que muito depende dos esforços de
um departamento fundamental para
a eficiência da empresa. Alinhado ao
Comitê de Crise, ele foi essencial para
que as medidas adotadas pela empresa
fossem colocadas em prática com
agilidade e eficiência.

“

Existiu muita coisa nova nesse cenário
de pandemia. Com isso, surgiram novas
demandas e as empresas, em geral, não
estavam preparadas para atender essa
repentina mudança do mercado. De modo
geral, enfrentamos muitos problemas
com importação, já que a maioria das
matérias-primas são de fora e, no início de
tudo, a China era o epicentro da Covid-19.
Encontramos uma situação de muita
escassez no mercado. Sofremos com o
aumento de preço e com a falta de diversos
itens para aquisição.

Coordenador de Suprimentos, Rodrigo Luvizzoto
Araújo, mais conhecido como Digão.

“
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Apoio à
comunidade local
A Corpus adquiriu 10 mil máscaras para distribuir aos
seus colaboradores com a Cooperativa Uni Arte Costura,
que oferece diversos cursos de capacitação na área de
corte e costura, visando a geração de emprego e renda
para mulheres da cidade de Indaiatuba, em São Paulo.

“

A Corpus busca sempre investir em ações que possam
impactar positivamente a comunidade em que está
inserida. Neste tempo de pandemia não seria diferente.
A nossa equipe buscou apoiar parceiros locais e,
assim, garantir não só que o nosso serviço, de caráter
essencial, continue sendo prestado com qualidade,
mas que muitos à nossa volta também tenham a
oportunidade de atravessar essa difícil fase.

Janeiro

Gerente de Serviços Privados e membro do
Comitê de Crise da Covid-19, Vitor Gasparotto.

“
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Dia das Mães
Ação no dia 08/05 para o Dia das Mães (10/05), com cartaz, e-mail
marketing, post em mídias sociais e distribuição de mimo.

Janeiro

O amor de mãe é imensurável. Ele ultrapassa barreiras, não
tem razão ou fronteiras, não mede esforços, é benevolente e
incondicional. Para comemorar o dia dessa pessoa tão especial
em nossas vidas, o Grupo Corpus homenageou as suas mulheres,
que também são incríveis ao desempenharem esse importante
papel de criar seus filhos.
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Páscoa com
chocolates e
desenhos

Janeiro

Filhos, enteados e netos de colaboradores
com idades entre 6 e 12 anos puderam
participar do concurso de desenho Páscoa
Feita à Mão. A data foi festejada com muita
criatividade. Foram selecionados os três
melhores desenhos de cada garagem de São
Paulo e os vencedores receberam ovos de
chocolate.
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Campanha
de vacinação
contra a gripe
Em meio à pandemia, os trabalhadores de limpeza urbana foram
incluídos nos grupos de prioridade de vacinação contra Influenza
no estado de São Paulo. Todos foram orientados por meio de
cartazes, além de conversa presencial realizada pela equipe de
SQMA, a procurar o Posto de Saúde para se imunizar.

Janeiro

No Espírito Santo, o Grupo Corpus recebeu apoio das Secretarias
Municipais de Saúde de Serra e Vitória para imunizar os seus
colaboradores também.
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Com apoio
da Cruz Vermelha

Janeiro

A ação e o engajamento da Cruz Vermelha na ajuda ao próximo, nos mais
variados territórios, alguns deles inclusive em guerra, são reconhecidos
internacionalmente. E foi exatamente a Cruz Vermelha, por meio de sua
regional de São Paulo, a entidade escolhida para receber a doação feita
pelas seis empresas que atuam na limpeza urbana da cidade (seis de
varrição, Corpus, Ecosampa, Ecoss, Limpa SP, Locat e Sustentare, e duas
de coleta domiciliar, Ecourbis e Loga).
A operação logística de distribuição das 2.100 cestas básicas doadas foi
feita pela Cruz Vermelha, dentro do programa Cidade Solidária, criado
pela Prefeitura de São Paulo e que tem o apoio e participação de diversas
entidades da sociedade civil. Esse programa objetiva ajudar a população
mais carente e vulnerável a enfrentar a pandemia do Coronavírus.
A doação foi feita em dois dias (29 de abril e 1º de junho) na sede da Cruz
Vermelha de São Paulo e cada cesta básica de 12 quilos continha produtos
alimentícios (arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, molho de tomate, óleo de
soja e sal) e de higiene pessoal e limpeza (pasta de dente, papel higiênico,
sabonete e sabão em pedra).
Para representar os cerca de 11 mil trabalhadores do setor, dois colaboradores
de cada uma das oito empresas descarregaram os caminhões com as caixas
de cestas básicas seguindo todos os protocolos de higiene e segurança.
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Aos garis, homenagem
e mensagem
Todo 16 de maio é um dia especial, um dia de festa na empresa. É o Dia do Gari,
profissional de maior relevância na Corpus. Só que este ano, em razão das medidas
de segurança, foi preciso inventar um jeito novo de comemorar a data. Então, em vez
do tradicional café da manhã, os gestores entregaram a cada gari de sua equipe uma
caneca ecológica, feita de fibra de arroz, e agradeceram as atividades desenvolvidas
diariamente.
Houve também a leitura de uma mensagem do presidente e fundador da Corpus,
Cineas Feijó Valente, que, em alusão à pandemia da Covid-19, pediu a todos para
manterem a fé, a esperança e a união para superar esse período difícil. E ainda
parabenizou cada um dos profissionais do Grupo Corpus: “enquanto enfrentamos
esse inimigo invisível, gostaria de ressaltar o importante papel de cada um dos
nossos colaboradores nessa luta e parabenizá-los pelo importante trabalho realizado
na preservação do meio ambiente e da qualidade de vidas das pessoas.

Janeiro

(Mensagem na íntegra disponível na pág. 4)

“

Os garis representam de tudo um pouco. Se não fosse por eles, todos
nós em geral, Vitória seria toda imunda. Se não tivéssemos todo esse
cuidado, a cidade seria feia, muito pior! Com muito orgulho, eu posso
afirmar que, o que eu tenho, graças a Deus e a essa empresa, eu
consegui com dedicação e honestidade nesse trabalho.
Gilcleber Fidelis de Souza, jardineiro.
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Webinars ajudam a
conciliar mudanças
na rotina durante a
pandemia
Com a repentina mudança na forma de se relacionar imposta pela pandemia do
novo Coronavírus, e em meio ao isolamento social, o departamento de Recursos
Humanos do Grupo Corpus buscou ajudar os colaboradores, trazendo formas de
se adaptar à nova realidade.

Janeiro

Entre os meses de junho e setembro, o setor convidou profissionais de diversas
áreas para compartilharem dicas e dividirem experiências dos mais diferentes
temas. Entre eles: planejamento pessoal, educação financeira, relações pessoais e
alimentação saudável.
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A vez dos
profissionais de RH

Janeiro

Três de junho é o Dia do Profissional de Recursos Humanos, e o Diretor
Administrativo da Corpus, André Moreira Lima, fez uma homenagem
aos profissionais da área e enviou, pelas das redes sociais a seguinte
mensagem: “Parabéns a toda equipe pelo Dia do Profissional de RH.
Tenham a certeza de que vocês fazem a diferença em nossa organização
e na vida das pessoas! Meu sincero orgulho de ter vocês ao meu lado!”
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Semana do
Meio Ambiente
A tradicional Semana do Meio Ambiente no Grupo Corpus também foi
diferente este ano. Com o intuito de disseminar informações e, ao mesmo
tempo, conscientizar sobre a necessidade de preservar e defender o meio
ambiente, na semana de comemoração vários conteúdos sobre “Práticas
sustentáveis durante a pandemia” foram apresentados nos diferentes meios
de comunicação da empresa.

Janeiro

Além disso, o pessoal do administrativo foi presenteado com uma delicada
plantinha em suas mesas.
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Ação junina
diferente
O São João deste ano também foi adaptado
para os tempos da pandemia. Junto
com palavras de agradecimento, aqueles
que atuam no setor administrativo da
empresa receberam uma guloseima. E, na
mensagem de agradecimento, a citação ao
ditado popular: “Equipe em sintonia dança
conforme a música, pula qualquer fogueira
e encara todos os desafios”.

Janeiro

Aos Heróis da
Limpeza
Para agradecer a dedicação de cada um
que esteve na linha de frente no combate
à pandemia, foram feitas ações especiais
dirigidas aos Heróis da Limpeza. Foram
divulgadas pelas redes sociais mensagens
de apoio, reconhecimento e valorização da
atuação de cada um e da importância do
trabalho em grupo.
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Um manual
multiplicador
Entre as inúmeras ações feitas na batalha contra o Coronavírus, uma delas
teve destaque pelo seu caráter multiplicador. Foi o lançamento do Manual
Comportamental do Líder em Tempos de Pandemia - Volume 1, criado pelo
Comitê de Gente e dirigido aos líderes do Grupo Corpus.
De maneira simples, direta e de fácil compreensão, o manual apresenta temas
relevantes para que os líderes das diferentes áreas da empresa pudessem
passar por esse período da melhor forma possível, com orientações e apoio. Foi
também um convite para que eles não apenas se engajassem de maneira efetiva
no combate ao vírus, mas que assumissem de maneira decisiva e natural suas
posições de liderança nesse momento histórico, ao mesmo tempo cuidando e
motivando suas equipes.

Janeiro

A cartilha conta com tópicos como o Diálogo de Valorização da Vida, Medicina e
Segurança do Trabalho, dúvidas frequentes sobre como proceder em caso de um
colega suspeito de contaminação na equipe, Cuidados e Prevenção, Sintomas,
Grupo de Risco, Desafio do Home Office, entre outros.
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Um parabéns a
você diferente

Janeiro

Para celebrar o aniversário dos colaboradores em período de
distanciamento social, o comitê de Gestão de Pessoas, em
sintonia com o Departamento de Comunicação e Marketing,
desenvolveu uma ação cheia de carinho, presenteando os
aniversariantes com um delicioso chocolate e um cartão de
felicitações com mensagem e assinaturas de todos os colegas.
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Campanha dá
visibilidade aos serviços
privados da Corpus
Visando ampliar seu market share no Espírito Santo,
a Corpus lançou uma campanha para dar mais
visibilidade à sua carteira de Serviços Privados. O
contrato comercial assinado com a Rede Gazeta,
filiada Globo, teve duração de três meses e contou
com VTs veiculados nos intervalos dos programas
“Bom dia ES” e na grade de programas da Globo.
O acordo contemplou ainda spot para a rádio
CBN e posts para as redes sociais da empresa. A
campanha apresentou aos potenciais clientes os
principais serviços prestados pela Corpus, como
gerenciamento de resíduos, manutenção de áreas
verdes, manutenção predial, dentre outros.

Janeiro

Banners na versão online do Jornal “ES Hoje”
também abordaram o tema entre os meses de
agosto e setembro, bem como a publicação
impressa em homenagem ao aniversário de Vitória,
comemorado em 8 de setembro.

Faça a leitura do QR Code
e confira as tabelas com os
resultados e os anúncios
veiculados.
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Padronização das
placas chega às
bases do ES
As bases do Espírito Santo padronizaram as comunicações internas, trocando as
placas dos setores, banheiros, pátio, recepção e, inclusive, a fachada da base de
Vitória, a mais antiga unidade da empresa e onde fica também o administrativo
local.

Janeiro

A atualização fez parte da padronização programada para todas as sedes
da empresa, e visou, além da atualização do layout das placas, a melhora na
comunicação interna das medidas de segurança.

Janeiro
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Dia Mundial
da Limpeza

Criado com o objetivo de conscientizar
a sociedade para os efeitos danosos
do descarte irregular dos resíduos
urbanos, o Dia Mundial da Limpeza
foi lembrado na Corpus com cartazes,
quiz, e-mails e postagens em redes
sociais lembrando o papel de cada
indivíduo nesta importante luta para a
preservação do meio ambiente, com
reflexos diretos para a qualidade de
vida das pessoas.
Ainda em clima, a Corpus trocou os
adesivos das lixeiras das bases de São
Paulo e Espírito Santo. A comunicação
foi preparada de modo a reforçar as
orientações para o descarte correto
dos materiais gerados dentro da
empresa.
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Setembro
Amarelo,
um olhar
para o outro

Empatia e
cuidado na
prevenção ao
suicídio

Diversas ações marcaram a Campanha
Setembro Amarelo, de conscientização e
prevenção ao suicídio, na Corpus. Cartazes
foram espalhados e recados enviados por
e-mails reforçaram a importância de se
discutir o tema.

O trabalho da organização também
foi tema de palestra ministrada pela
voluntária Ana Paula Gomes, que deu
dicas de como identificar entre colegas
de trabalho e parentes aqueles que estão
sofrendo e podem estar pensando em se
suicidar, além de abordar a melhor forma
de ajudá-los.

Janeiro

Os colaboradores foram estimulados
a usarem roupas amarelas para dar
mais visibilidade à causa, em todas
as sextas-feiras do mês. E o Diálogo
de Valorização da Vida (DVV) para os
profissionais da operação abordou o
serviço do Centro de Valorização da Vida
(CVV).
O CVV é uma das Organizações Não
Governamentais (ONGs) mais antigas
do Brasil. Fundado 1962, em São Paulo,
atua na prevenção do suicídio e apoia
emocionalmente qualquer pessoa que
esteja precisando ser ouvida pelo telefone
188, por chat ou e-mail e, inclusive,
pessoalmente quando necessário. O
serviço é 24 horas e funciona em todos os
dias do ano.

O setor de Recursos Humanos do Grupo
Corpus realizou também o “Plantão
Psicológico
Online”
para
atender
colaboradores que demonstraram intenção
de receber apoio emocional. Mesmo após
o evento, eles continuaram contando com
os serviços das profissionais de saúde da
empresa.
Para finalizar o mês, um pequeno lembrete
foi distribuído nos setores administrativos
e revelou a importância de cada uma das
pessoas ali presentes para o Grupo Corpus.

“

Precisamos ter um olhar atento ao outro. Temos
a tendência de tratar as pessoas que estão à
nossa volta com automatismo, mas precisamos
tratar cada pessoa como um universo, com
complexidade, que pode mudar de um momento
para o outro.
Ana Paula Gomes,
Engenheira Voluntária do CVV.

Mais informações estão disponíveis no
endereço: www.cvv.org.br.

“
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Vídeo
celebra o
Dia do
Coletor

Janeiro

Um vídeo, divulgado nas redes sociais, lembrou a
importância de valorizar esse profissional que, todos os
dias, está à frente da limpeza da cidade, para garantir a
preservação do meio ambiente, manter a ordem pública
e zelar pela saúde e pela qualidade de vida dos cidadãos.

Assista
ao vídeo:
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Escola de
Líderes forma
mais uma
turma em
Serra/ES
As lideranças do contrato de Serra concluíram o 1º módulo da Escola de
Líderes, projeto desenvolvido exclusivamente pelo Grupo Corpus com o
objetivo de desenvolver competências para uma liderança eficaz.
Com o uso de técnicas de comunicação, trabalho em equipe, relacionamento
interpessoal, entre outros temas, com aulas práticas e teóricas, os
colaboradores aprenderam a como melhorar as suas performances nesta
função sendo mais empáticos e efetivos.

Janeiro

Participaram do treinamento, conduzido pela Analista de Gestão de Pessoas,
Fernanda Santos, os líderes de equipe, coordenadores operacionais, o gestor
operacional júnior e o engenheiro de Segurança do Trabalho.

VOCÊ
SABIA?

Desde 2016 já passaram
pelas diversas etapas do
Projeto Escola de Líderes 326
colaboradores em cargos de
liderança do Grupo Corpus.

Janeiro
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Transparência:
Corpus cria
área do cliente
Criado para oportunizar aos clientes o acompanhamento da prestação
do serviço, desde o transporte até a destinação final dos resíduos
gerados, o “Espaço do Cliente”, disponível no Portal da Corpus (www.
corpus.com.br) é de fácil acesso e seguro. A ferramenta possibilita
gerar automaticamente os relatórios de Manifesto de Transporte de
Resíduos (MTRs) e de Boletins de Medições efetuados, por meio de
login e senha, tornando o processo mais ágil e descomplicado.
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Outubro Rosa, a
prevenção é a maior
arma contra a doença
Outubro Rosa é uma campanha que ganhou espaço no calendário do projeto SER Corpus.
Voltada para prevenção e combate ao câncer de mama, tipo da doença com maior
incidência entre as mulheres, leva informações relevantes aos colaboradores e aos seus
familiares, pois acredita que o estímulo ao conhecimento é uma importante chave para a
adoção de novos hábitos.
Para a Campanha Outubro Rosa, as equipes de Marketing e Gestão de Pessoas prepararam
orientações por meio de cartazes reforçando a necessidade de realização periódica do
autoexame. Os recados espalhados em todas as bases do Grupo também alertaram
sobre o exame de mamografia para as mulheres acima dos 40 anos, ou a partir dos 35
nos casos da doença registrados na família.

Janeiro

Durante o mês, foram ainda distribuídos brindes. Um deles foi um cartão com sementes, que
buscou despertar entre os participantes da ação a sensação de tocar um caroço (sementes)
que poderia ser um câncer de mama. E seguindo a tradição, todos os colaboradores foram
convidados a vestirem algo na cor da campanha durante as sextas-feiras.
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Recreança: concurso
de brinquedos
recicláveis movimenta
filhos de colaboradores
Mesmo em um momento delicado e que exigiu a adoção
de medidas de distanciamento social, o Dia das Crianças
não passou em branco no Grupo Corpus. Reinventando
a forma de brincar, e sem esquecer do nosso propósito
com processos sustentáveis, o Recreança deste ano foi
realizado por meio de um concurso de brinquedos de
materiais recicláveis.

Janeiro

Divididos em duas categorias, de 4 a 8 anos e de 9 a 14
anos, as crianças enviaram os mais divertidos robôs,
bonecos, carrinhos e casinhas para serem julgados
por uma comissão formada pelos colaboradores dos
departamentos de Marketing e Gestão de Pessoas. Os
participantes foram previamente inscritos no concurso
por seus pais.
Os ganhadores de cada estado - separados por Espírito
Santo, São Paulo interior e capital - foram premiados com
bicicletas novinhas. O presente foi uma surpresa que
emocionou os pequenos artistas.
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Corpus inicia
serviço de coleta
no município de
Botucatu
No começo do mês de novembro, o Grupo Corpus iniciou novo contrato com o
município de Botucatu. A brisa constante e o clima agradável deram ao local, com
cerca de 148 mil habitantes, o apelido de “Cidade dos bons ares”.
Localizada a 235 quilômetros da capital, São Paulo, o município abriga grandes
indústrias e é forte na citricultura. Em Botucatu, a Corpus realiza os serviços de
coleta domiciliar - na modalidade porta a porta e conteinerizada - e de coleta
seletiva.

Janeiro

No caso dos recicláveis, além do recolhimento dos materiais de casa em casa, a
empresa também atua nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Para atender o
contrato foram contratados 57 colaboradores.
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A cara de
Indaiatuba
O Ecoponto João Pioli, em Indaiatuba, passou por reformas para melhor atender
à população. Ele ganhou nova identidade visual com o objetivo de estimular o seu
uso.
Agora, nas cores azul, vermelho e branco - as mesmas da bandeira da cidade - as
paredes do ponto de entrega voluntário contam um pouco da história local por meio
de seus símbolos, como o pé de Indaiá e as garças, que também estão espalhadas
por todo o parque ecológico.

Janeiro

Nele é possível fazer o descarte de materiais como entulhos, podas de árvores e
madeiras, grandes móveis, pilhas e baterias, lixo eletrônico e recicláveis em geral.
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Gerenciamento
de MTR Eletrônico

Janeiro

A Corpus criou uma campanha
especial para divulgar o seu
novo serviço, o Gerenciamento
de Manifesto de Transporte de
Resíduos (MTR). Criada pelo
departamento de Marketing,
a campanha contou com
quatro comunicados, fôlderes
e
postagens
em
redes
sociais, tudo com o intuito
de informar aos clientes que
o departamento de Serviços
Privados
está
preparado
para fazer toda a gestão de
controle de fluxo dos resíduos,
garantindo aos contratantes
qualidade e otimização de
tempo, após a entrada em vigor
da nova norma do Ministério do
Meio Ambiente (MMA).
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Campanha Novembro
Azul busca a quebra
de um tabu entre os
homens
Novembro é um mês voltado para a saúde do homem, lembrando sempre da necessidade
da realização de exames periódicos. A Campanha Novembro Azul, neste ano, destacou a
doença que é, muitas vezes, um tabu entre os homens, o câncer de próstata.
Um assunto delicado, mas que precisa ser desmistificado em uma empresa
majoritariamente masculina. Para isso, foram realizados Diálogos de Valorização
à Vida (DVV) pela equipe de SQMA em todas as unidades da empresa, bem como
cartazes, posts em redes sociais e e-mails com orientações.

Janeiro

Os cartazes continham ainda um QR Code convidando os colaboradores a assistirem
a entrevista com o urologista e cirurgião do Centro Capixaba de Oncologia (CECON),
Carlos Henrique Segall Junior. Na conversa, o médico elucidou algumas dúvidas
enviadas previamente pelos colaboradores da unidade de Vitória, no Espírito Santo.
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Dia Mundial do
Consumo Consciente
Estimular o consumo consciente levando ao conhecimento do público
informações que chamem a atenção para os hábitos de compras e seus
impactos. Esse foi o objetivo do setor de Marketing com a Campanha
Dia do Consumo Zero.

Janeiro

Comemorado todo sábado após a Black Friday, maior data de estimulo
às compras, o movimento no Grupo Corpus buscou contagiar os
colaboradores na adoção de uma postura mais reflexiva sobre o
consumo por meio de cartazes e posts nas redes sociais.

Janeiro
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Dezembro
Vermelho

Dezembro é o mês de conscientização e luta contra a AIDS, HIV e
outras doenças sexualmente transmissíveis. Uma forma de chamar
atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção
e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o vírus da
imunodeficiência humana.
Cartazes e post alertaram para a necessidade do uso de
contraceptivos, pois a forma de contágio através do sexo é
predominante nos dias de hoje. Estima-se que 135 mil brasileiros
vivem com a doença e não sabem.
Dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
(UNAIDS) apontam que a cada 15 minutos uma pessoa se infecta
com o vírus no Brasil e quatro vão a óbito todos os dias somente no
estado de São Paulo.
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Brilho de Natal

Janeiro

A Corpus se uniu às demais empresas de limpeza urbana de São Paulo para
promover um desfile especial. Nos dias 5, 12 e 20 de dezembro os caminhões
passaram levando muita luz e brilho pelas ruas da capital paulista.
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Mensagem
de fim de ano
Em tempos de distanciamento não foi possível realizar uma confraternização.
O momento impede o abraço, mas não a oportunidade da Corpus de
transmitir sua gratidão e carinho a todos os colaboradores.

Janeiro

Esta foi a palavra de ordem deste ano. Aquela
que ﬁnaliza tudo que passamos de uma
maneira inspiradora.
Gratidão por todo aprendizado.
Gratidão pela saúde.
Gratidão por todos aqueles que amamos.
Gratidão por estarmos aqui.
Gratidão pela vida!
2021 já está aí, "batendo na porta", e é hora de
começarmos a pensar no futuro.
Vamos juntos escrever uma nova história, com
capítulos de fé e esperança.

MÍDIAS SOCIAIS CORPUS

5.534

5.319
CURTIDAS
(crescimento
de 48%
em comparação
ao ano anterior)

SEGUIDORES
(crescimento
de 50%
em comparação
ao ano anterior)

Principais cidades:

SÃO PAULO,
INDAIATUBA
E SERRA

Alcance
da página:

285.336
PESSOAS

Publicação destaque:

LIMPEZA DO CARNAVAL
EM SERRA/ES

23.900
PESSOAS ALCANÇADAS

Obs.: essa ação aconteceu antes do período de pandemia.

MÍDIAS SOCIAIS CORPUS

2.417
SEGUIDORES
(crescimento
de 25%
em comparação
ao ano anterior)

Alcance
da página:

40.644
PESSOAS

Publicação com maior alcance:

SERVIÇO DE
DESCONTAMINAÇÃO
CONTRA A COVID-19

7.530

PESSOAS ALCANÇADAS

MÍDIAS SOCIAIS CORPUS

20.000
SEGUIDORES
(crescimento
de 60%
em comparação
ao ano anterior)

Publicação mais curtida:

RETORNO
DOS COLEGAS
DE TRABALHO
APÓS A COVID-19

220
CURTIDAS

Janeiro
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CSO
Ambiental
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A CSO Ambiental
de Salto
Criada em 2014 com o objetivo exclusivo de atender às demandas da estância
turística de Salto, a concessionária CSO Ambiental, uma empresa do Grupo
Corpus, atua de forma a garantir o pleno cumprimento das demandas
relacionadas à limpeza pública, conservação de áreas verdes e a destinação
de resíduos do município.
Todo o trabalho é realizado por meio de uma Parceria Público Privado (PPP), que
permite a concessionária investir nos mais diversos campos para a limpeza, o
manejo dos resíduos e a gestão da arborização urbana de forma a garantir a
preservação do meio ambiente e a qualidade de vida dos Saltenses.
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A cidade de Salto é a primeira do país a investir em coleta domiciliar 100%
conteinerizada e, também, a primeira em realizá-la integralmente com
caminhões elétricos. Somente em 2020 foram deixados de emitir 840 toneladas
de gás carbônico (CO2), principal causador do efeito estufa. Isso corresponde
ao trabalho de aproximadamente 8,4 mil árvores por ano.
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Oficinas e
videodicas marcam
o Mês do Meio
Ambiente na CSO
Todos os anos, a CSO Ambiental promove diversas ações no mês de junho, que
contam com a participação da população para comemorar o Dia Mundial do Meio
Ambiente e lembrar a importância da preservação dos recursos naturais por meio
de atividades de educação ambiental.
A concessionária criou uma forma diferente de reunir os cidadãos em torno do
tema. A CSO Ambiental disponibilizou conteúdos nas suas plataformas online
com videoaulas e oficinas.
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A cada semana, os cidadãos puderam acompanhar dicas de como fazer brinquedos
e hortinhas aproveitando materiais recicláveis e facilmente utilizados no dia a dia.
Eles também aprenderam sobre o funcionamento do serviço de Limpeza Urbana
da cidade e informações para realizar melhor o descarte correto dos resíduos
produzidos em casa.

Assista
aos vídeos:
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Apoio pelas
estradas
A CSO Ambiental, em parceria com a AB Colinas, concessionária do Programa
de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, distribuiu kits de lanche e
higiene aos caminhoneiros.
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Na ação, foram doados 250 kits aos motoristas profissionais que passam pelo
posto de distribuição da AB Colinas no município de Itu e outro ponto na cidade
de Boituva. Além da entrega dos kits, os caminheiros também receberam
orientações sobre o Coronavírus e a importância da aferição de temperatura.

69

Inauguração
oficial da UVRSU
A CSO Ambiental, em parceria com a Prefeitura de Salto, inaugurou a
Usina de Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (UVRSU).
O lançamento, organizado pelo departamento de Marketing e
Comunicação Social, foi realizado no Paço Municipal.
Transmitido pelas redes sociais das instituições, o evento seguiu todas
as recomendações dos órgãos de Saúde para prevenção da Covid-19.

“

O projeto é diferenciado e se assemelha com os modelos
que visitei na Europa e no Japão. Esperamos que possa
ser replicado em outros municípios paulistas.

“
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Presidente da Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (CETESB), Patrícia Iglecias.

VOCÊ
SABIA?

Com capacidade de processamento de 20 toneladas/hora,
o local recebe todo o resíduo domiciliar da cidade para
tratamento mecânico, de modo a possibilitar a separação
dos materiais orgânicos e recicláveis que foram destinados
pelos cidadãos.
Dessa forma, a concessionária estabelece como meta
encaminhar somente 10% de rejeito para o aterro sanitário,
cumprindo os preceitos de minimização descritos na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e sendo um exemplo
de gestão para o novo Marco Regulatório do Saneamento
Básico.
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Saiba como
funciona a UVRSU
02

01

O caminhão elétrico anda pela cidade,
coletando o lixo domiciliar.

Pátio de Recebimento.
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03

No pátio, ele deposita o resíduo na
área destinada.
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Um equipamento mecanizado o direciona
até o alimentador, por onde entra o
resíduo na usina.
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Os materiais são encaminhados por esteiras
para a pré-seleção, onde a equipe retira do
processo os itens volumosos.

Posteriormente, seguem para um
equipamento que abre os sacos,
facilitando a próxima etapa.
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07

Após a abertura dos sacos, os resíduos
entram na peneira rotativa que possui
vários furos de 80 mm de diâmetro,

As garrafas pets, latinhas e os demais
materiais recicláveis permanecem na
esteira e seguem para o passo seguinte:
a Triagem.

resíduos orgânicos e recicláveis.
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Uma equipe separa manualmente os
materiais recicláveis que são armazenados
em bolsas de estocagem.

Os materiais ferrosos e mais pesados são
selecionados pelo separador magnético.
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12

O material que não foi retirado em
nenhuma das etapas é triturado e vira
Combustível Derivado de Resíduos (CDR).
A queima do lixo vira energia limpa em
processos industriais.

13

Os materiais recicláveis são armazenados
e prensados.

Somente o que não pode ser
reaproveitado em nenhuma das etapas,
que chamamos de rejeito, segue para o
aterro sanitário.

14

São formados fardos prontos
para a reciclagem.

Assista ao vídeo
e saiba como
funciona:
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Inauguração
do Ecoponto 11

A CSO cumpriu a sua meta e disponibiliza para as cinco macrorregiões de
Salto unidades para o descarte correto e voluntário de materiais. São 11
unidades espalhadas por toda a cidade que recebem resíduos descartáveis,
como papelão e plástico, pilhas, baterias usadas, lâmpadas, restos de
madeira, podas e também materiais de grandes volumes como sofás,
móveis, colchões, grandes embalagens e pneus (nas unidades 5, 6 e 8).
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O diferencial do Ecoponto 11 é que ele também possui um “quintal”, com
brinquedos que auxiliam no trabalho de educação ambiental. Entre eles
um ábaco e pula-pulas de pneus recicláveis. O piso também é feito de
reaproveitamento de pneus e há ainda uma hortinha vertical. Até os pets
ganharam um espaço de diversão no local.
Conheça o projeto realizado pela equipe de Marketing em parceria com o
programa de Informação e Educação Ambiental da CSO.

VOCÊ SABIA?
Desde 2014, quando começou
o trabalho da CSO em Salto, os
Ecopontos já receberam mais de

216 mil
acessos.
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Virada Sustentável:
participantes conhecem
ciclos sustentáveis
adotados pela CSO
Os ciclos sustentáveis adotados no manejo de resíduos sólidos pela CSO
Ambiental foram cases de sucesso apresentados na Virada Sustentável, no painel
“Economia Circular no Brasil: Sucessos e Desafios”, com participação da Gerente de
Desenvolvimento do Grupo Corpus, Suzane Gomes.
A concessionária, que atua exclusivamente no município de Salto, em São Paulo,
é uma das poucas do país a cumprir 100% das diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS).
A implantação da Unidade de Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (UVRSU)
como uma das saídas para a minimização de envio de rejeitos ao aterro sanitário
chamou a atenção dos participantes.
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Além da planta para valorização do material recolhido na coleta domiciliar na
cidade, os participantes conheceram um pouco mais sobre os demais sistemas
de reaproveitamento dos materiais como a Usina de Valorização de Resíduos da
Construção Civil (UVRCC), a entrega voluntária de materiais recicláveis, com utilização
de Ecopontos e Ilhas Ecológicas e do envio de material orgânico para compostagem,
dentre outras.
A décima edição da Virada Sustentável foi realizada entre os dias 16 de setembro
e 18 de outubro, no canal do evento na plataforma YouTube. O movimento busca
melhorar a sociedade e o meio ambiente ao trazer uma visão positiva e inspiradora
sobre o tema.

“

Em Salto a gente tem uma PPP
(Parceria Público Privado) de
manejo de resíduos sólidos e a Usina
é uma parte desse todo. O trabalho
é fundamentado pelos degraus
da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, que são não geração,
redução, reutilização, reciclagem,
tratamento e destinação final.

Suzane Gomes, Gerente de
Desenvolvimento do Grupo
Corpus.

“

MÍDIAS SOCIAIS CSO
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de
junho, a CSO Ambiental, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura de Salto, realizou durante todo o mês de junho diversas atividades.
As ações, que aconteciam de maneira presencial nos anos anteriores,
em 2020, ganharam um novo formato totalmente virtual, seguindo as
recomendações de prevenção ao Coronavírus.
Os vídeos foram publicados nas mídias sociais da CSO Ambiental e
muitas pessoas acompanharam. Confira os números:

1.238

91

curtidas

comentários

59.261
alcance

26.626

visualizações

260

compartilhamentos
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Ecomark
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A Ecomark
Fundada em 2008, a Ecomark é uma empresa que trabalha
com recursos naturais e acredita que desenvolvimento vem da
terra. Oferecemos aos nossos clientes segurança e eficiência
na destinação de resíduos orgânicos de origem animal, vegetal
ou industrial (classe IIA).
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Com instalações projetadas para fornecer os melhores serviços
e produtos do mercado, laboratório próprio para análises e
uma equipe multidisciplinar que se preocupa com cada detalhe
do processo, a Ecomark garante a fabricação de Fertilizantes
Orgânicos e Especiais, que podem ser personalizados para
melhor se adequarem às necessidades de plantio.
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21.174
Toneladas de gases
de efeito estufa
não emitidas

35.460
Toneladas de
resíduos
reciclados

Janeiro

16.948
Toneladas de
composto
produzido

VOCÊ
SABIA?
Segundo
levantamento
da
Associação
Brasileira
de
Empresas de Limpeza Pública
(Abrelpe),
79
milhões
de
toneladas de resíduos foram
destinados aos aterros sanitários
no país (2018/2019), deste total
estima-se que 50%, ou seja 35,65
milhões de toneladas são de
resíduos orgânicos.

“

A compostagem é um processo
simples e natural para a reciclagem
da matéria orgânica, que mantém os
solos vivos e saudáveis, e possibilita
o reaproveitamento de nutrientes que
nos alimentam, ou seja, é um processo
indispensável para o desenvolvimento
sustentável.

Gestor Operacional, Fúlvio Parajara.

“
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Ecomark
lança loja
virtual

Janeiro

A Ecomark lançou o seu
e-commerce e deixou tudo
mais fácil para os pequenos
consumidores. Em poucos cliques
é possível comprar e receber no
conforto de casa toda a linha
Sustenta ou a famosa terra
orgânica Ecomark. Praticidade
na hora de garantir a saúde e a
vitalidade das plantas e hortas
caseiras. Saiba mais, acesse:
www.lojaecomark.com.br.

MÍDIAS SOCIAIS ECOMARK
Esse ano em especial, usamos as mídias sociais da Ecomark Fertilizantes
também para reforçar a novidade de 2020: Loja Online. Além disso,
divulgamos os produtos e ofereceremos dicas de jardinagem e cultivo de
plantas com a linha completa da Ecomark.
Veja alguns dos posts divulgados em 2020!
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