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1º Ecoponto de Serra
Estrutura temática é a primeira do 
Espírito Santo com área de educação 
ambiental. 
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Olimpíada da Reciclagem

Gincana volta com recorde de 
arrecadação de materiais recicláveis, 
recebendo 18 toneladas.
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Matéria Especial

Mais de 2 mil pessoas, entre 
munícipes e clientes, passaram 
pelas estruturas de educação 
montadas pela empresa, com o 
intuito de conscientizar sobre a 
preservação do meio ambiente. 
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Uma companhia que se renova a cada ano para oferecer aos seus 
clientes os mais modernos serviços, equipamentos e processos dis-
poníveis na gestão e no manejo de resíduos sólidos. Esse é o Grupo 
Corpus Saneamento e Obras. 

Nos nossos 35 anos de mercado, nossos profissionais estão prontos 
para oferecer as mais diversificadas soluções ambientais que po-
dem ser personalizadas e desenhadas de acordo com a necessidade 
de cada contratante. 

Somos especialistas em coleta, transporte e destinação final de resí-
duos (desde origem domiciliar a perigoso), gerenciamento total de 
resíduos, implantação e gerenciamento de aterros sanitários, lim-
peza predial, compostagem e produção de fertilizantes orgânicos, 
manutenção de áreas verdes, entre outros inúmeros serviços.

Mais do que vender serviços, temos como propósito levar o desen-
volvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida para as 
comunidades em que estamos inseridos. Hoje somos mais de 5 mil 
colaboradores incumbidos com o compromisso de realizar os acor-
dos assumidos com eficiência e qualidade.

O Grupo 
Corpus
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Editorial
Caros leitores, 

Em um período voltado a pautas de educação 
ambiental, vale refletir a importância do exem-
plo. A palavra deriva do Latim, exemplum que 
significa “uma amostra”. No dicionário Oxford 
Languages ela é descrita como “tudo que pode 
ou deve ser imitado; modelo”.

Assim, acredito que nós, como trabalhadores 
da limpeza urbana, temos a missão de espalhar 
boas práticas ambientais, de levar ao conhe-
cimento do público em geral, de forma fácil e 
objetiva, informações relevantes para que ele 
busque inserir no seu cotidiano pequenos há-
bitos mais saudáveis e sustentáveis. 

Em um futuro próximo poderemos ter cidades 
onde desenvolvimento e meio ambiente andem 
em harmonia. Nesse sentido, a Corpus tem ex-
pandido o seu trabalho de educação ambien-
tal, levando à população o debate de temas 
imprescindíveis, como: consumo consciente, 
não geração, redução e reaproveitamento.

Em se falando de reaproveitamento, a recicla-
gem foi a estrela dos eventos em que a em-
presa participou, promovendo a Semana do 
Meio Ambiente. Foram mais de 2.000 pessoas 
atendidas pela equipe de educação ambiental 
com informações sobre a correta separação 
dos materiais, estruturas de descarte e quais 
as possibilidades de destinação correta.

Nessa edição, você vai conferir cada um dos 
eventos e suas especificidades. Você acompa-
nha também o Dia do Gari, data especial para 
o Grupo, em reconhecimento aos profissionais 
que são essenciais para o bom funcionamento 
das cidades, e muito mais. 

Boa leitura,

Daniel Valente
Gerente de Marketing 

do Grupo Corpus

Expediente:

Redação: Bruna Laranja Valente; Jornalista responsável: MTB-ES 
2815; Editoração e revisão: Agência Desafio; Fotografias: Corpus; 
Coordenação: Daniel Valente; Colaboração: Ana Flávia Perina de 
Oliveira, Kaiqui Dias Santos e Mayara Pacheco; Tiragem: 1.000 
exemplares.

4 Dia do Gari 
A volta dos eventos presenciais proporcionou 
também o retorno do café da manhã em 
comemoração aos profissionais da limpeza.

5 Serra ganha 1º Ecoponto 
Situado no bairro Vila Nova de Colares, 
lançamento da estrutura visa combater 
descarte irregular de resíduos no município. 

7 E! Especial Meio-Ambiente 
Unidade itinerante de educação ambiental 
rodou o interior de São Paulo levando 
informações relevantes e boas práticas voltadas 
a sustentabilidade.

8 E! Quintal Valinhos 
Ecoponto completa um ano. Ação contou com 
orientação sobre o uso correto do espaço e 
ainda distribuiu brindes. 

9 E! 1a Feira Ambiental EcoPark 
800 munícipes foram atendidos pela equipe de 
educação ambiental, e conheceram um pouco 
mais sobre a gestão de resíduos da cidade.

10 Matéria Especial 
Mais de 2 mil pessoas, entre munícipes 
e clientes, passaram pelas estruturas de 
educação montadas pela empresa, com o 
intuito de conscientizar sobre a preservação  
do meio ambiente.

10 CSO Ambiental 
Todos os anos, concessionária inova para levar 
informações relevantes aos municípes. 

11 Craque da Reciclagem 
Evento promovido pela Chocolates Garoto 
mostrou qual o caminho percorrido por itens 
valorizados na tradicional indústria capixaba. 

14 Olimpíada da Reciclagem 
Gincana volta com recorde de arrecadação de 
materiais recicláveis, recebendo 18 toneladas.

15 Semana da Compostagem 
Sucesso de iniciativa da Corpus na zona leste 
foi parar na 1ª Semana da Economia Circular, 
realizada no Ibirapuera. 

18 Escola de Líderes 
Mais uma turma é certificada no módulo 1 do 
treinamento, que foi desenvolvido na própria 
empresa.

18 Semana da Liderança  
Capacitação abordou temas relevantes, como 
saúde emocional, comunicação empática e 
liderança tóxica. 
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Profissional essencial na garantia da saúde e da limpeza pública, o gari 
ganhou maior destaque e reconhecimento entre a população nos últi-
mos três anos, durante a pandemia do Coronavírus.

Na Corpus, sua importância sempre foi ressaltada, e em maio, quando 
se comemora o Dia do Gari, a celebração entra em cena dando voz aos 
agentes da limpeza, ressaltando seu esforço e dedicação no cuidado 
com o meio ambiente e com as pessoas.

O destaque deste ano foi a volta da comemoração presencial, com dis-
curso dos gestores, café da manhã especial e o brinde. Confira as fotos!

Dia do Gari

Corpus na Mídia  
 
Os colaboradores de serviços 
gerais da Corpus, que atuam 
em Cidade Tiradentes, foram 
destaque no Bom Dia São Paulo 
e no SPTV1, jornais da Rede 
Globo, em comemoração ao Dia 
do Gari. 
 
Juliana Vieira Silva e Ubaldo 
Silva do Nascimento falaram 
das curiosidades de se trabalhar 
nas ruas e da receptividade da 
população. Já Maria das Graças 
dos Santos foi a personagem do 
jornal matutino. Há mais de 25 
anos atuando na varrição, Dona 
Maria contou um pouco da sua 
história.  

Confira mais na reportagem.
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Serra ganha primeiro 
ecoponto temático do 
Espírito Santo
Além da estrutura padrão para gerenciamento de resíduos, o Ecoponto 
Quintal é também um espaço de lazer e educação ambiental para os 
moradores da região. 

A Serra passou a contar, no último mês de junho, com 
uma nova aplicação do conceito de Ecoponto na ci-
dade. Um local voltado para o descarte voluntário de 
resíduos, como entulho de obras, TVs, micro-ondas, vo-
lumosos – a exemplo de sofás e colchões-, lâmpadas, 
móveis, madeira, óleo de cozinha, pilhas, baterias, res-
tos de poda em geral e pneus.

Tudo de graça. Localizado na Rua Floriano Peixoto, s/
nº, no bairro Vila Nova de Colares, funciona de segunda 
a sábado, das 6 às 18 horas. O acesso é controlado e 
organizado com caixas estacionárias separadas e iden-
tificadas para cada tipo de resíduo.

Além da estrutura padrão para gerenciamento de resí-
duos, o Ecoponto Quintal propõe muita diversão, pois 
conta com uma praça de educação ambiental. Feito de 
materiais reaproveitados, o local convida o munícipe 
a adotar uma postura mais sustentável. Lá, o serrano 
aprende brincando sobre a importância da destinação 
correta do lixo no cuidado com o meio ambiente, e seus 
reflexos para a melhoria da qualidade de vida. 

“A educação ambiental vai proporcionar às crianças 
uma aprendizagem sobre o sistema de limpeza urbana, 
e para que todos cooperem para uma cidade que cuida 
do meio ambiente”, pontuou durante discurso de lan-
çamento o diretor comercial do Grupo Corpus, Marco 
Antônio Valente. 

Participaram da solenidade de inauguração o prefeito da 
Serra, Sérgio Vidigal, o secretário municipal de Serviços, 
Enio Bergoli, o gerente de contratos, Breno Geaguinto e 
o gestor operacional, Rafael Rodrigues, além de vereado-
res, populares e demais autoridades do município.
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Educação 
Ambiental

Corpus na mídia

Para melhor contar a história do 
Ecoponto Quintal foi criado o 
Sirilimpo. O mascote, por meio 
de painéis informativos, abor-
da questões de estímulo à recicla-
gem e ao consumo consciente 
de materiais, e da disponibiliza-
ção de diversas formas para o 
descarte correto de resíduos. 
 
Há também uma horta de Plan-
tas Alimentícias Não Conven-
cionais (PANCs), com diver-
sas espécies que são pouco 
conhecidas e utilizadas na ali-
mentação, mas que são ricas 
fontes nutricionais e de saúde.  
 
Além de valorizar os ingredientes 
regionais, a proposta é estimular 
o consumo desses alimentos, di-
versificando a dieta dos serranos 
com plantas como capuchinha, 
peixinho e amor-perfeito.

O Ecoponto temático da Serra, o primeiro neste formato no Espírito 
Santo, foi apresentado ao vivo no ESTV 1ª edição, o jornal da hora do 
almoço da TV Gazeta, filiada da Rede Globo.

O repórter Elton Ribeiro mostrou toda a estrutura disponível para o des-
carte, bem como o quintal de educação ambiental e colocou os colabo-
radores para brincar. 

Ecoponto Quintal Vila 
Nova de Colares 

 
Rua Floriano Peixoto, s/n°, Vila 

Nova de Colares – Serra.

Funcionamento:  
de segunda a sábado.

Horário:  
das 6 às 18 horas.

Materiais recebidos: 

• Entulho de obras (até 
1,5m3, que equivale a três 
sacos grandes de estopa);

•Eletroeletrônicos; 

• Volumosos (móveis em 
geral, como sofás e  

colchões);

•Lâmpadas;

•Restos de poda e madeira 
em geral; 

•Óleo de cozinha; 

•Pilhas e baterias;

• Pneus.

Confira mais na 
reportagem. 
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Ecoponto móvel roda  
o interior de São Paulo 
A estrutura móvel lembrou aos munícipes que o sucesso 
da gestão de resíduos começa pela participação popular
No mês de junho, o ecoponto mó-
vel da Corpus passou pelos muni-
cípios de Jaguariúna, Botucatu e 
Artur Nogueira, no interior do es-
tado de São Paulo, para levar co-
nhecimento através da educação 
ambiental aos munícipes atendi-
dos pela empresa. 

Com criatividade e inovação, o 
ecoponto aborda pontos impor-
tantes da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), como 
o estímulo à redução, não gera-
ção e reciclagem de resíduos. Ele 
ainda evidencia os principais pro-
blemas causados pela destinação 
incorreta dos resíduos sólidos no 
Brasil. 

Porém, em cada uma das locali-
dades, o assunto abordado pela 
equipe de agentes ambientais 
abrangeu as especificidades do 
serviço. Em Jaguariúna, foi refor-
çado o uso correto dos contêine-

res, mantendo a tampa do equi-
pamento fechada e só jogando 
lixo bem ensacado.

Em Artur Nogueira, o tema foi o 
cronograma de coleta, para lem-
brar aos moradores para seguir 
o itinerário e somente colocar o 
resíduo para fora no dia e horário 
de coleta. 

A separação correta dos materiais 
recicláveis e o funcionamento em 
geral da coleta seletiva foram os 
tópicos ressaltados com os muní-
cipes de Botucatu. Recentemen-
te, o serviço, que acontece de se-
gunda-feira a sexta-feira, a partir 
das 7 horas, foi ampliado e aten-
de na modalidade porta-a-porta 
mais de 70% da cidade.

As ações do Ecoponto móvel nas 
três regiões atenderam a mais de 
490 pessoas. “Nós temos real-
mente um papel muito importan-

te de cidadania, que todo mun-
do tem responsabilidade e dever 
com o meio ambiente. Seja desde 
a segregação do reciclável, até 
mesmo no descarte correto do 
resíduo ou na utilização do equi-
pamento, a exemplo do contêiner, 
para que todo mundo tenha um 
ambiente mais saudável, limpo e 
organizado”, ressaltou o gerente 
de contratos do Grupo, Luiz Pau-
lo Vargas. 

Ele ainda ponderou que algumas 
ações desenvolvidas estimulam 
o reaproveitamento de resíduos. 
“No Ecoponto móvel, trabalha-
mos também a utilização de gar-
rafas PETS para confecção de 
uma horta vertical, que todo mun-
do pode ter em casa. Neste pon-
to, aliado ao reaproveitamento do 
material, estamos incentivando a 
adoção de uma alimentação mais 
saudável”, finalizou.

7



Ecoponto móvel
Valinhos também realizou a ação Ecoponto móvel, disponibilizando, além da estrutura volante de 
educação ambiental, caixas estacionárias para o descarte de volumosos e entulhos em regiões mais 
distantes dos tradicionais ecopontos. 

A recepção dos munícipes dos bairros Jardim Morada do Sol e Universo superou as expectativas, 
com 50 descartes feitos por 24 participantes.

Ecoponto Quintal 
de Valinhos 
completa um ano
 
A festa contou com distribuição de composto orgâ-
nico e lixo-car. Quem passou pelo espaço de edu-
cação ambiental, além de aprender brincando, ainda 
ganhou pipoca. 

 
No mês de junho, o Ecoponto Quintal de Valinhos, 
segunda estrutura disponível na cidade para o des-
carte de resíduos de forma gratuita, completou um 
ano. Situado no bairro Santa Gertrudes, recebe em 
média 2.100 acessos de munícipes por mês.

Para marcar a data, a Corpus programou um sábado 
especial no espaço, com brindes para quem passou 
por lá. Os participantes ganharam amostra de com-
posto orgânico produzido pela Ecomark, empresa 
do Grupo, e lixo-car. Durante a ação, foram feitos 46 
acessos para descarte e 20 pessoas participaram do 
trabalho de educação, que abordou o descarte irre-
gular e seus impactos para o meio ambiente.

Para o gestor operacional, Wilson Carioca, a popu-
lação de Valinhos já incorporou o uso dos ecopon-
tos como forma de cuidado com o meio ambiente e 
de destinação correta dos resíduos, quebrando-se a 
barreira inicial para instalação das estruturas. 

“Até o último mês de maio, foram computados 37.665 
mil acessos nos ecopontos da cidade. Em maio de 
2019, inauguramos o primeiro ecoponto em Valinhos, 
no bairro Ortizes. Em abril de 2021, começamos a ope-
rar o 2º ecoponto na cidade, localizado no bairro San-
ta Gertrudes. Os ecopontos são totalmente gratuitos, 
o que possibilita que a população contribua com o 
descarte correto, evitando assim o envio de materiais 
para o aterro sanitário”, pontuou.

Os ecopontos recebem gratuitamente materiais in-
servíveis, como: entulhos, móveis, colchões, sofás, 
sucatas, eletrônicos, recicláveis e óleo de cozinha. 
Em Valinhos, eles funcionam de segunda a sábado, 
das 7h40 às 16 horas.
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No final de junho, ainda dentro das comemorações do 
mês do Meio Ambiente, a unidade de Indaiatuba par-
ticipou da 1ª Feira Ambiental EcoPark, realizada pela 
Prefeitura Municipal, no Parque Ecológico. 

Um final de semana recheado de atrações e que colo-
cou em destaque a prestação do serviço de limpeza 
pública na cidade. No stand da Corpus, os munícipes 
puderam conhecer de perto qual é o caminho percor-
rido pelo resíduo reciclável destinado em umas das 37 
ilhas ecológicas. 

Em falar de contêiner subterrâneo, os interessados po-
diam conferir toda a tecnologia empregada nelas, bem 
como conhecer o funcionamento do sistema desenvol-
vido pela parceira Sotkon Brasil, que por meio de sen-
sores monitora a capacidade de cada equipamento, 
tornando a coleta mais dinâmica e eficiente. 

Ligado ao tema do reaproveitamento dos resíduos, 
a equipe de educação ambiental criou um expositor 
para que os participantes pudessem ver de perto um 
pouco dos materiais que são segregados no Centro de 
Triagem. A mostra continha também alguns itens da 
cadeia recicladora. Um dos materiais selecionados foi 
o plástico, que é reaproveitado e vira novas sacolas de 
lixo, que são reutilizadas na operação de limpeza.

O stand ainda tinha aparatos lúdicos que demons-
travam a relação entre cidade limpa e a participação 
popular. O Ecoponto móvel complementou todo o 
trabalho de conscientização. Nos dois dias de evento, 
passaram pelo stand 800 pessoas.

“A feira foi uma grande oportunidade para abordar os 
temas da preservação dos recursos naturais e a cons-
cientização ambiental. Nesse sentido, as expectativas 
foram superadas dada a grande participação popular, 
inclusive das crianças, que são transmissoras de novas 
ideias, com facilidade de aprendizado e esperança de 
um futuro mais sustentável”, pontuou o gestor opera-
cional, Daniel Del Sarto.

Ele ainda pontuou sobre a necessidade de mudança 
da cultura, com o estímulo a adoção de novas práticas, 
como a não geração, redução e o consumo conscien-
te. “Ainda hoje muitos consideram os recursos naturais 
bens inesgotáveis, por isso, precisamos aproveitar as 
oportunidades e chamar atenção de todos para a ne-
cessidade da preservação ambiental”, disse.

Serviço realizado em Indaiatuba é 
destaque na 1ª Feira Ambiental EcoPark
800 munícipes foram atendidos pela equipe de educação ambiental, nos dois dias 
de evento, e conheceram um pouco mais sobre a gestão de resíduos da cidade.

Flash Mob
Para chamar a atenção do público, um flash mob, da 
equipe de dança Movers, ressaltava a importância do 
serviço de limpeza na preservação do meio ambiente 
e qualidade de vida nas cidades. Os dançarinos esta-
vam todos vestidos de colaboradores da Corpus.

Perdeu a apresentação? Não se 
preocupe, confira aqui o vídeo na 

íntegra. Esperamos que goste!
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Conscientização é 
a marca da Semana 
do Meio Ambiente

No dia 05 de junho se comemora o Dia Mundial do 
Meio Ambiente, uma data especial e muito celebra-
da na empresa. Diversas ações de educação ambien-
tal foram realizadas ao longo do mês, com o objetivo 
de levar à população informações relevantes e de im-
portância para o estímulo à adoção de práticas mais 
sustentáveis, que colaborem para o desenvolvimento 
equilibrado das cidades. 

Teve Ecoponto móvel, tenda de orientação, lançamen-
to e aniversário de Ecoponto, blitz, feiras, olimpíadas, 
plantio e muito mais. Confira nas matérias abaixo.

Na capital paulista, os agentes ambientais atenderam 
640 munícipes durante os três dias de orientações rea-
lizadas no Parque do Carmo, com informações sobre a 
importância do descarte correto, funcionamento dos 
ecopontos e demais serviços de limpeza urbana reali-
zados pela empresa na zona leste. 

Os paulistanos ainda puderam, durante o evento, des-
cartar materiais eletrônicos e resíduos recicláveis em 
geral. Em troca, ganharam composto orgânico produ-
zido nos pátios de compostagem situados nas regiões 
Ermelino Matarazzo e São Mateus para deixar as plan-
tas mais nutridas e saudáveis.

A estrutura móvel de educação ambiental também aju-
dou na conscientização de funcionários do Aeroporto 
Brasil Viracopos (ABV) sobre o trabalho de gestão to-
tal de resíduos realizados nos terminais e a importância 
de todo o processo para diminuir impactos ambientais.

“A ação do ecoponto móvel foi realizada durante dois 
dias, atendendo principalmente os colaboradores do 
aeroporto. A receptividade foi incrível, pois as pessoas 

São Paulo

Serviços Privados

não imaginam como é feito o trabalho de gestão de 
resíduos, com foco no reaproveitamento dos materiais 
recicláveis e na destinação correta de entulhos e rejei-
tos”, informou a assistente operacional da Corpus, Ana 
Carolina Vigatti Callegaro.

Passaram pelo Ecoponto Móvel aproximadamente 200 
pessoas. Além de aprenderem, de forma lúdica sobre 
os conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) e sua aplicabilidade, funcionários e terceiriza-
dos descobriram qual ciclo sustentável de todo plásti-
co coletado no aeroporto.

Eles também aprenderam sobre o reaproveitamen-
to dos resíduos recolhidos na manutenção de áreas 
verdes, feito por meio do processo de compostagem. 
Transformado em terra orgânica, ele volta aos jardins 
de Viracopos, tornando-os mais bonitos e deixando as 
plantas mais nutridas e saudáveis. 

O Aeroporto Internacional de Viracopos ficou na 10a 
colocação entre os maiores aeroportos do mundo no 
ranking AirHelp Score 2022, divulgado internacional-
mente. 

Mais de 2 mil pessoas participaram das ações de educação 
ambiental desenvolvidas pelo Grupo no mês de junho.
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Serviço de reciclagem é 
destaque na Chocolates Garoto 

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a 
Nestlé e a Chocolates Garoto realizaram o evento “Cra-
ques da Seleção”, que em alusão ao esporte mais popu-
lar do Brasil, o futebol, chama a atenção para o reapro-
veitamento de resíduos. 

Em Vila Velha, o evento foi realizado no Parque da Prai-
-nha, e contou com um stand da Corpus, parceira da 
fábrica de chocolates. A empresa é a responsável por 
desenvolver e implantar a política Aterro Zero na unida-
de, com o reaproveitamento dos materiais gerados no 
processo fabril.

“Os benefícios da educação ambiental em nossos par-
ceiros englobam a coleta seletiva e o descarte correto 
dos resíduos. Nessa ação em especial vale destacar o 
trabalho de reciclagem, que fecha o ciclo sustentável 
dos resíduos, que voltam para a fábrica como matéria-
-prima.  Inclusive, a coleta seletiva também prolonga a 
vida dos aterros sanitários”, pontuou o gestor operacio-
nal de Serviços Privados no Espírito Santo, Felipe Cocco.

Na Garoto, os mais diversos tipos de resíduos são rea-
proveitados e retornam como matéria-prima para no-
vos produtos. Expostos no evento, um painel mostrou 
como a transformação do plástico e do papelão, desde 
o gerador, passando pelo ponto de coleta, segregação, 
armazenamento, destinação na indústria recicladora e o 
retorno à fábrica. O plástico, por exemplo, é transforma-
do em sacolas e sacos de lixo.

Evento “Craques da Seleção” mostrou um pouco de como funciona a 
solução Aterro Zero, implantado na fábrica de chocolates 

No stand os participantes, além de conferir qual é o ca-
minho percorrido pelos restos e sobras do processo de 
fabricação das embalagens, puderam participar de uma 
oficina com materiais recicláveis .

“Neste evento, confeccionamos brinquedos e jogos re-
cicláveis para estimular e promover conhecimento so-
bre a importância da educação ambiental dentro e fora 
de casa”, finalizou Cocco.
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Já virou tradição. Na concessionária do município de 
Salto, a Semana do Meio Ambiente é recheada de 
ações de conscientização para a necessidade de des-
tinar corretamente os resíduos. A participação indivi-
dual, com a adoção de pequenos hábitos mais susten-
táveis, gera uma grande contribuição no cuidado com 
o meio ambiente, com reflexos na qualidade de vida e 
na saúde da população.  

Para abrir as ações, os agentes ambientais realizaram, 
na Prefeitura de Salto, palestras por meio do Programa 
Coleta Diferenciada em Prédios Públicos. A iniciativa 
buscou transformar o paço municipal num exemplo de 
coleta seletiva eficiente. 

Seguindo os ensinamentos da famosa frase de Marat-
ma Gandhi “seja a mudança que você quer ver no mun-
do”, os mais diversos servidores aprenderam a como 
fazer a correta separação dos resíduos produzidos no 
ambiente de trabalho. 

“Durante a semana do meio ambiente, buscamos reali-
zar eventos para engajar a população do município de 
Salto na questão ambiental, onde atingimos diversas 
esferas da população saltense. No ano de 2022, o pri-
meiro evento foi dentro do paço municipal, onde capa-
citamos os funcionários para o descarte correto dentro 
do local de trabalho, também foi apresentado a im-
portância da redução do consumo”, pontuou o gestor 
operacional da CSO Ambiental, Guilherme Cândido.

Outro evento realizado foi a Blitz do Meio Ambiente. 
Os agentes ambientais estiveram na concha acústica 
com o Ecoponto móvel, durante dois dias, convidando 
os cidadãos que passavam pelo local para conhecerem 
um pouco mais sobre o serviço de limpeza pública, 

Blitz, gincana e revitalização 
marcam a Semana do  
Meio Ambiente de Salto

bem como educando sobre a importância do uso dos 
ecopontos para manutenção da cidade.  

No primeiro dia de orientação, os participantes foram 
convidados a retornar na próxima Blitz para trocar re-
síduos - que podiam ser recicláveis, entulhos, grandes 
móveis, madeiras, entre outros - por uma sacola retor-
nável da Semana do Meio Ambiente.  

“A Blitz em um local central do município tem a impor-
tância de apresentar o trabalho que a CSO Ambiental 
realiza na Estância Turística de Salto e é um meio de 
divulgar nossos onze ecopontos que temos no muni-
cípio. Local correto para o descarte gratuito de diver-
sos resíduos, colaborando com uma cidade mais limpa. 
Nessa data utilizamos o Ecoponto móvel para intera-
ção de educação e meio ambiente em uma sintonia”, 
ressaltou Cândido.  

Na CSO Ambiental, a data ajuda no trabalho de  
educação, reforçando a importância da adoção de  
práticas de minimização dos impactos ambientais.
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Outra atração da Semana foi a re-
vitalização de um antigo ponto de 
descarte irregular de resíduo, atra-
vés do Programa Salto Transforma. 
Neste ano, a ação contou com a 
participação dos alunos do 6º e 7º 
ano do Colégio Sap.  

A escola fica ao lado de uma Área 
de Preservação Permanente (APP), 
situada no bairro Jardim Sontag, 
que foi recuperada pela equipe da 
CSO Ambiental. Foram retirados 
do local móveis velhos, entulhos e, 
no lugar, plantadas mudas nativas 
e instaladas placas de orientação 
sobre o uso correto do espaço, que 
possui uma nascente. 

Após, os estudantes ajudaram a 
embelezar o muro que divide a 
unidade de ensino e a área usando 
stencils e tintas em spray. A parede 
ganhou também um grafite do ar-
tista saltense Danilo Bisquin. 

“Envolver a comunidade do en-
torno é o caminho para criar uma 
sensação de pertencimento, e as-
sim aflorar o sentimento de que o 
espaço também é da comunidade, 
aumentando o cuidado com o es-
paço para que os descartes irregu-
lares deixem de existir”, ponderou 
a coordenadora ambiental, Heloísa 
Victor.

A CSO acredita que a sustentabili-
dade está também no fomento de 
uma relação harmônica entre con-
cessionária e comunidade. Buscan-
do proporcionar aos mais diversos 
públicos o acesso a informações 
relacionadas à limpeza urbana, 
convidou os alunos do Instituto 
Zoom e da Escola Aproximar para 
a Oficina de Criatividade. 

Eles fizeram lindas tartarugas e va-
sos usando garrafas pet. Além dis-
so, plantaram temperos usando o 
composto orgânico.  Para Heloísa, 
os eventos parecem distintos, mas 
se congregaram em um objetivo 
comum.

“A possibilidade de criar ferra-
mentas distintas para chegar num 
objetivo comum foi possível nos 
eventos do Salto Transforma e Ofi-

cinas de Criatividade, onde os par-
ticipantes fizeram uma imersão no 
contexto, e puderam levar a expe-
riência para compartilhar em casa”, 
finalizou.

Encerrando a Semana do Meio Am-
biente, a equipe  do programa de 
informação e educação ambiental 
apresentou na feira realizada no 
domingo, na rua do Cemitério,  o 
resultado do  Programa de Coleta 
Diferenciada nas Feiras Livres. Nos 
últimos quatro anos, 21.733 foram 
atendidas no trabalho de incentivo 
à separação correta dos resíduos 
produzidos  pelos feirantes. O re-
sultado pode ser percebido pelo 
montante de resíduos valorizados, 
que no mesmo período atingiu 212 
toneladas. 

Desse total, 16% dos itens reapro-
veitados são de materiais reciclá-

veis, 66% viraram composto orgâ-
nico, que voltam para a cidade e 
são usados nos parques e jardins. 
Somente 18% virou rejeito e rece-
beu a destinação correta no aterro 
sanitário.  

Os feirantes ainda receberam mu-
das de temperos e amostra da ter-
ra orgânica produzida com os res-
tos de alimentos, frutas, verduras e 
legumes recolhidos nas feiras livres 
de Salto. 

Ao todo, durante a Semana do 
Meio Ambiente 2022, a CSO Am-
biental atendeu 602 cidadãos 
com o trabalho de educação 
ambiental, levando informações 
sobre as estruturas de limpeza e 
como a sua utilização diminui os 
impactos ambientais e contribui 
para o desenvolvimento harmôni-
co do município. 

Salto Transforma 
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A volta da 
Olimpíada  
da Reciclagem

A retomada das aulas e a possi-
bilidade de eventos presenciais 
trouxeram de volta a Olimpíada 
da Reciclagem. Em sua terceira 
edição, o evento contou com a 
participação ativa da comunidade 
escolar saltense, arrecadando 18 
toneladas de materiais que foram 
enviadas para reaproveitamento. 
O montante é mais que o triplo da 
última gincana, realizada em 2019.

Uma forma de estimular a separa-
ção correta dos materiais reciclá-
veis, bem como a destinação nos 
espaços adequados, no ambiente 
escolar. Alunos, pais, professores 
e demais agentes dos 35 Centros 
Educacionais Municipais de Sal-
to (CEMUS) tiveram entre os dias 
02 e 27 de maio para arrecadar 
os resíduos, que foram armazena-
dos nos contêineres subterrâneos 
instalados em frente às unidades 
escolares, possibilitando também 
a participação da comunidade do 
entorno das escolas.

“O engajamento de todas as uni-
dades escolares foi primordial 
para o sucesso da 3ª edição, a em-
polgação tanto dos alunos quan-
to dos profissionais se refletiu na 
meta proposta”, comemorou o 
gestor operacional da CSO Am-
biental, Guilherme Cândido.

Neste ano, foram 
arrecadadas 18 
toneladas de materiais 
recicláveis, mais que 
o triplo da última ação 
realizada, em 2019, que 
recebeu 6 toneladas.

Os ganhadores foram anunciados 
no dia 03 de  junho, em evento 
realizado pela CSO Ambiental, em 
parceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente, no Ecoponto 9, onde 
também está situado o Centro de 
Educação Ambiental (CEA).

A escola vencedora foi o CEMUS 
III. Em segundo lugar ficou o CE-
MUS XI, e na terceira colocação, 
empatados, os CEMUS XIV e XII. 
Todas as participantes receberam 
certificado de participação.

A premiação era solidária. A con-
templada nesta edição foi a Or-
ganização Não Governamental 
(ONG) Ajuda Anjos, que recebeu 
R$600 em ração.

O Coleta Diferenciada nas Escolas já atendeu 9.672 pessoas neste ano. Em sua maioria alunos dos Cemus 
(9.070 alunos). O programa leva à comunidade escolar informações sobre a separação correta dos materiais, 
e aborda também o consumo consciente como meio para a preservação ambiental.
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Semana da Compostagem

Dentro do mês de maio, entre os dias 03 e 09, se co-
memorou também a Semana Mundial da Composta-
gem. Para marcar a data, o agente ambiental Hugo 
Bezerra de Mello passou por pontos estratégicos da 
zona leste levando informações sobre o processo de 
compostagem.

A iniciativa foi tão bem recebida pela população que 
a Corpus foi convidada pela Prefeitura de São Paulo 
para participar também da 1ª Semana da Economia 
Circular, realizada no Parque Ibirapuera.

Mello foi o responsável por receber os interessados em 
aprender sobre o reaproveitamento de resíduos orgâ-
nicos por meio da compostagem. Ele ainda explicou 
aos participantes sobre a importância da reciclagem 
de alimentos para o meio ambiente e apresentou, em 
escala reduzida, como é uma leira.

A leira é um canteiro ou monte feito basicamente de 
palha e restos de frutas, verduras e legumes. Revolvi-
da diariamente, essa mistura se transforma em terra 
orgânica após cerca de 120 dias. Quem passou por lá 
ganhou de brinde uma amostra do composto produzi-
do em um dos pátios de compostagem administrados 
pela empresa. 

A Semana terminou com palestras para os mais de 
1.200 alunos da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Dr. José Augusto César Salgado, situada na re-
gião de Cidade Tiradentes.

Em 2021 foram publicadas 12 iniciativas na ONU 
(UN-Habitat) e, entre elas, o “Programa feiras e 
jardins sustentáveis”, da qual a empresa participa 
junto com órgãos e secretarias ligadas à Prefeitura 
Municipal. 

O trabalho de reaproveitamento dos resíduos orgâ-
nicos recolhidos nas feiras-livres da cidade de São 
Paulo foi inspiração para que países repliquem boas 
práticas de gestão ambiental.
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Grupo cria diretoria de 
“Estratégia e Finanças 
Corporativas”

O Grupo Corpus passou a contar, a partir do mês de ju-
nho, com uma nova diretoria denominada “Estratégia e 
Finanças Corporativas”, que será comandada pelo exe-
cutivo especialista em gestão de projetos e finanças, 
Luís Cunha. O Executivo, há 4 (quatro) anos, faz parte 
da empresa como membro consultivo do Grupo Con-
selho e atuou como consultor no projeto da PPP de 
Salto. A área terá como a principal missão desenvolver 
e  colocar em prática o planejamento estratégico  da 
Corpus.  

A vinda de Luís Cunha coincide com um momento im-
portante da companhia, que está se estruturando para 
enfrentar os desafios e oportunidades do mercado de 
soluções ambientais, a luz das novas leis brasileiras e 
agenda da Conferência das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima (COP26), que focam na economia cir-
cular, destinação final eficiente e redução da emissão 
do dióxido de carbono.  

“O desafio é tentar trazer um pouco mais de  robus-
tez  corporativa para a companhia, o que eu chamo 
de capítulo dois. O capítulo um foi desenvolvido pelo 
Doutor Cineas Valente com os filhos de maneira muito 
bem-sucedida,  criando esta história maravilhosa que 
todos conhecemos.  

O desafio do  capítulo dois é  preservar tudo  que foi 
construído até agora e direcionar a empresa para um 
crescimento constante e sustentável”, pontuou.  

Quando perguntado sobre o porquê de  uma  nova 
área pautada em estratégia e finanças, o diretor res-
saltou que esses são os pilares fundamentais para o 
crescimento sustentável e que é importante manter a 
companhia focada no que mais sabe fazer: qualidade 
nos serviços, tecnologia e inovação. “Um vácuo comum 
nas empresas é o planejamento estratégico. Sabemos 
normalmente para onde queremos ir, mas é difícil dar 
foco e ritmo às ações. No planejamento se gasta muito 
tempo com discussões macros e a execução é deixada 
de lado. Este é um dos gaps que a área vem cobrir”, 
informou.  

Cunha ainda espera que a área  seja uma espécie de 
acelerador e catalizador da visão empresarial da em-
presa, fazendo com que o desejo se torne realidade nos 
negócios. Para isso, pretende trabalhar a estruturação 
organizacional com definições de funções, ritos e apro-
vações, governança e programas de incentivo.   

“O desafio será estruturar a companhia para o crescimento sustentável com foco em 
soluções ambientais integradas”, segundo o novo diretor da área Luís Cunha. 

Durante a entrevista, Luis Cunha lembrou do legado dei-
xado pelo fundador e presidente da empresa: “Foi um 
privilégio ter convivido com ele e ter absorvido toda a 
energia, os ensinamentos e toda a cultura que ele colo-
cou na empresa”, celebrou. Em relação ao assunto, infor-
mou que entre as metas está a oferta de soluções cada 
vez mais sustentáveis de destinação final, como deseja-
do pelo Fundador da Corpus, responsável pelo projeto e 
execução do primeiro aterro sanitário do Brasil.  
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Luís Cunha 
Diretor de estratégia & Corporate Finance

Formação:
Engº Civil pela UFMG
Especialização pela FDC / FIA / ESADE

Carreira:
Mais de 18 anos dedicado ao setor de infraestrutura, M&A e projetos estratégicos 
Membro do Conselho do GRUPO CORPUS desde 2018
Diretor de Novos Negócios & Planejamento Estratégico na SANTOS BRASIL
Diretor de Estratégia & Novos Negócios na ARTERIS 
Gerente de Projetos Financeiros na EY Brasil

“O Doutor Cineas sempre quis potencializar a área pri-
vada ofertando soluções com valor agregado de des-
tinação final e esse é, também, um desejo da compa-
nhia. Para que isso seja alcançado, tem método, tem 
gestão e pegada corporativa exigindo muita dedica-
ção” explicou.   

A oferta de soluções Full Service já é uma realidade na 
Corpus. Agora, o objetivo é expandir esse conceito que 
integra desenvolvimento econômico, uso responsável 
dos recursos naturais e minimização de impactos am-
bientais. A meta é que as questões ambientais e des-
tinação sejam somente uma preocupação da Corpus, 
passando quase de forma imperceptível pelo contra-
tante.  

Desse modo, o contratante terá soluções de gerencia-
mento de resíduos que culminem em Aterro Zero, com 
métodos e processos mais sustentáveis em toda ca-
deia industrial, sem perder rentabilidade.  

“O sonho aqui é que o cliente privado simplesmente 
não tenha que se preocupar com o resíduo sólido. A 
solução seja da construção e idealização, junto com o 
cliente até a execução do contrato. Se tem uma lixeira, 
obviamente com a segregação correta de cada resí-
duo, mas que o cliente tenha a tranquilidade de saber 
que está tendo a destinação correta, que está gerando 
menos carbono e voltando para o mercado sem que 
haja esforço ou danos para ele se adequar às deman-
das. Esse é o futuro”, ponderou Cunha.   

Vale ressaltar que, quanto ao braço de finanças da 
nova diretoria, caberá o suporte baseado em números, 
dados e histórico, e como a agenda em debate pode 
influenciar na corporação. Enquanto o mercado atual 
trabalha para se recuperar da crise econômica e social, 
o Grupo trabalha uma agenda de crescimento o que 
coloca a empresa em um posicionamento diferenciado 
atualmente no mercado.  

“Faz total sentido isso estar dentro da mesma diretoria, 
pois você consegue atuar estrategicamente, trabalhar 
bem os desejos e dar uma robustez as ações com os 
números e dados. Tendo sempre muita atenção com a 
geração de caixa”, disse o diretor.   

Para finalizar, ao vislumbrar o caminho da empresa 
para os próximos dez anos (em novembro o Grupo 
completa 35 anos), Luís Cunha afirmou acreditar que 
tenhamos uma empresa mais digitalizada e ainda mais 
inovadora.   

Ele também avaliou que ações ESG - sigla em inglês 
para meio ambiente, social e governança - são um foco 
importante. Principalmente, ou que tange o fator so-
cial, com fomento de políticas públicas de atendimen-
to básico à população com garantias ao direito coletivo 
por saneamento e manejo de resíduos.   
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Para fomentar o desenvolvimen-
to de habilidades e competências 
emocionais, o departamento de 
Gestão de Pessoas promoveu a 
Semana da Liderança. São três 
dias de palestra com o intuito de 
estimular nos líderes operacionais 
atitudes mais proativas e empáti-
cas com as suas equipes.

Em maio, o curso foi ministrado 
pela analista de Gestão de Pes-
soas, Fernanda Pereira dos Santos, 
que com uma abordagem leve e 
didática, abordou os temas: “Saú-
de Emocional”, “Liderança Tóxica” 
e “Liderança Comunicativa”. 

Questões importantes diante de 
tantas incertezas e inseguranças 
geradas pela pandemia do coro-
navírus, pela agilidade das mudan-
ças globais, pelos padrões estéti-
cos e sociais, além das cobranças 

Semana da Liderança: saúde 
emocional é tema de palestra

Os líderes de equipe e coordena-
dores operacionais que atuam na 
Corpus de Indaiatuba passaram 
pelo treinamento módulo 1 da Es-
cola de Líderes. Realizado desde 
2016, o programa de capacitação 
interna desenvolve competências 
para uma liderança eficaz por 
meio  de  técnicas  de  comunica-
ção, trabalho em equipe, relacio-
namento interpessoal, entre ou-
tros temas.

Nesta edição em especial, eles 
conheceram um pouco da histó-

Escola de 
Líderes presta 
homenagem 
ao fundador da 
empresa

ria do fundador do Grupo Corpus, 
Cineas Feijó Valente, que faleceu 
em agosto do ano passado. Um lí-
der inspirador e atuante. Nascido 
em 21 de março de 1931, no antigo 
distrito de Messejana, hoje já in-
corporado à Fortaleza e transfor-
mado em bairro, no Ceará, foi um 
homem à frente de seu tempo. 

Valente era conhecido por pautar 
o seu trabalho pela aplicação fiel 
de técnicas de engenharia. Ele 
também foi responsável por revo-
lucionar o setor de resíduos sóli-
dos com a criação de métricas e 
mensurações para os serviços de 
coleta e varrição. 

Fundou o Grupo Corpus em 1987, 
e sua visão inovadora levou ao 
pioneirismo na adoção de novas 
tecnologias e métodos que levas-
sem em conta a preservação do 
meio ambiente, como a aplicação 
do primeiro caminhão 100% elé-
trico para realização do serviço 
de coleta domiciliar em massa.

A capacitação possui aulas teó-
ricas e práticas, conta com dinâ-
micas e exercícios. Elas são minis-

A história de vida do 
engenheiro civil Cineas 
Feijó Valente foi inspiração 
para os líderes de equipe e 
coordenadores.

normais que toda pessoa enfrenta, 
advindas da família e do trabalho.

Dicas para exercitar a empatia e a 
escuta ativa também fizeram parte 
do treinamento. “Melhorar o reper-
tório comportamental dos líderes 
acerca dos liderados, esse é nosso 
principal objetivo. Gerar mudan-
ças de atitudes para uma vida mais 
equilibrada tanto pessoal como pro-
fissional. Buscamos mudar padrões 
comportamentais que podem oca-

sionar na diminuição de produtivi-
dade e atrapalhar o relacionamento 
entre os membros das equipes e 
comprometer a saúde emocional”, 
finalizou Fernanda.

As palestras foram realizadas na 
unidade Ouro, em Indaiatuba, e 
na concessionária CSO Ambien-
tal, em Salto. Em Valinhos, os 
assuntos foram abordados pela 
analista de Gestão de Pessoas, 
Mayara Bastante.

tradas pela analista de Gestão de 
Pessoas, Mayara Bastante. “Fico 
feliz em capacitar mais uma tur-
ma na Escola de Líderes. Ela se 
tornou um ambiente de difusão 
do conhecimento e de troca de 
experiências. Nós acreditamos 
que o sucesso da equipe vem do 
líder porque ele é o exemplo, é 
quem motiva, ensina e, principal-
mente, quem acredita no seu time 
também”, comemorou.

O treinamento possui carga horá-
ria de 10 horas. O material didá-
tico foi produzido exclusivamente 
para atender as especificidades 
do projeto da Corpus.
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Coluna Acontece
Amor por Osasco

Feliz Aniversário!

Aniversário de Salto

Formatura

Em parceria com a Prefeitura de Osasco, os serviços de 
raspagem, pintura, capina, roçada e paisagismo foram 
realizados no formato mutirão. A cada segunda, uma lo-
calidade do município recebia as 14 equipes da empresa 
dedicadas no projeto.

*Crédito da foto: Marcelo Deck/Prefeitura de Osasco

Esse mini coletor da foto é o Miguel Barabel, que 
completou 4 anos no dia 30 de maio. O tema esco-
lhido por ele para a sua festa foi coleta. Quando o 
seu pai, Stefano Fais, nos contou sobre esse pedi-
do especial, nós fizemos questão de participar tam-
bém dessa comemoração, proporcionando ao Mi-
guel um momento junto aos seus colegas coletores. 
Parabéns, Miguel! 

Salto completou 145 anos e, para comemorar a data, a 
CSO Ambiental não podia ficar de fora.  

Durante a celebração foi realizado o Programa de Co-
leta Diferenciada em Eventos, garantindo o cuidado e a 
manutenção da festa. O Ecoponto Móvel também par-
ticipou ajudando na orientação dos participantes, que 
aprenderam brincando sobre a importância da não ge-
ração e conheceram as formas adequadas de destina-
ção dos resíduos.

A base da Corpus São Paulo, situada na Vila Mara, tam-
bém é lugar para estudo e aprimoramento. É que uma 
sala foi disponibilizada para que a professora cedida 
pelo Siemaco ensine aos colaboradores interessados 
em participar do cursinho preparatório para o Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja), que possibilita a conclusão do en-
sino fundamental e médio. 

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 
às 16 horas,  aos interessados em realizar o cursinho.
No final do mês de maio, os colaboradores Douglas 
Santos de Souza e Luzia Aparecida Luna, ambos aju-
dantes de serviços gerais, formaram-se no ensino mé-
dio, por meio da parceria entre empresa e sindicato, 
com a ajuda do cursinho preparatório para a prova.  
Parabéns aos formandos!
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Você na Revista Conexão!

Registre um momento especial no ambiente de 
trabalho, poste com a #ORGULHODESERCORPUS  
e marque a @corpus_saneamento nas redes sociais.

PARTICIPE! 


