APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

¿QUEM SOMOS NÓS?

Somos uma empresa líder, com mais de quatro décadas de experiência, dedicada ao assessoramento, desenho e
implantação de soluções para a gestão integral de resíduos, em total conformidade com as normativas departamentais, nacionais e internacionais.

¿QUE FAZEMOS?

COMPRA/VENDA

GESTÃO DE RESÍDUOS

CONSULTORIA

COMPRA VENDA

Desenvolvemos transações de compra – venda de materiais com empresas locais e internacionais, com um alto standard de qualidade, oferecendo aos nossos clientes uma ampla gama de soluções.

GESTÃO DOS RESÍDUOS

COMPACTAÇÃO E ENFARDADO AUTOMÁTICO
Possuímos tecnologia de última geração, orientada à satisfação das necessidades dos clientes.
Nossa máquina trituradora e compactador é pioneira no pais.
Destruímos oito (8) toneladas de documentação/hora na presença do cliente.

SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATÉRIAS RECICLÁVEIS
Possuímos uma frota de caminhões autorizados pela DINAMA (Direção Nacional do
Meio ambiente) , IMM (prefeitura de Montevidéu) e a prefeitura de Canelones, com mais de 60 caçambas de 16 m3, sistema
ROLL ON- OFF, prontos para efetivar a recolheita dos materiais recicláveis.
Possuímos também pequenas caçambas móveis para que as empresas possam depositar seus materiais, realizando a coordenação da retirada e troca das mesmas, segundo a frequência necessária.

SERVIÇOS DE ACOPIO E TRANSPORTE PARA ENVIO - DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS.
Possuímos uma frota de caminhões autorizados pela DINAMA (Direção Nacional do Meio ambiente) , IMM (prefeitura de
Montevidéu) e a Prefeitura de Canelones, oferecendo um serviço eficiente e confiável com mais de 60 caçambas de 16 m3,
sistema ROLL ON- OFF, com capacidade para brindar serviços de acopio, transporte e o envio para a disposição final dos resíduos. Garantimos, mediante uso de GPS, o caminho percorrido desde a origem até a disposição final, cumprindo com todas
as normativas vigentes.
Além disso, oferecemos gestão de tramitação do formulário “SOLICITAÇÃO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS”
ante o SECCA (Serviço de avaliação da qualidade e controle ambiental).

SERVIÇO DE AUTO COMPACTAÇÃO
Possuímos maquinaria de auto compactação de última geração, permitindo compactar os resíduos de forma limpa e
segura, priorizando a ordem e a higiene da zona afetada, sem necessidade de ter pessoal de forma permanente.

GESTÃO DE COMPACTADO E ENFARDADO PARA EMPRESAS
Oferecemos assessoramento para as empresas na gestão dos resíduos, dentro da própia empresa, de forma simples, com
altos Standards de armazenagem e higiene, ao compactar e classificar por categorias.

DESTRUIÇÃO CONFIDENCIAL
Oferecemos um serviço único, flexível e com as máximas garantias de segurança. Absoluta confidencialidade no retiro e
na destruição da documentação.

RAEE – RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS
Serviço de gestão específico, que cumpre com as normativas nacionais e internacionais, para um destino adequado neste
tipo de resíduos.

SERVIÇO DE AMASSA CARRO MÓVEL
Equipamento de última geração,que permite uma redução importante no volume dos resíduos de este tipo de zucata
férrea, de forma ágil e eficiente. Este serviço possui cobertura nacional.

GESTÃO SCRAPS DE VIDRO
Possuímos o conhecimento técnico e os canais alternativos para a gestão deste tipo de resíduos que entram no ciclo da
reciclagem, evitando a disposição final de vidro plano, assim como também as das garrafas.

GESTÃO SCRAPS DE PLÁSTICO
Desenvolvemos uma área altamente qualificada, com anos de experiência internacional na compra – venda dos mais
variados scraps de plástico, podendo abastecer indústrias em qualquer parte do mundo que utilizam aos mesmos
como matéria prima.

CONSULTORIA

CONSULTORIA NA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RESÍDUOS
Oferecemos assessoramento integral, dirigido por uma equipe técnica treinada e especializada, focada em oferecer
soluções para a gestão meio ambiental e dos resíduos nas empresas.
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