Programa de Portas Abertas

Agendamento de Visitas
As visitas são realizadas as quintas-feiras pela manhã, com duração aproximada de 1h30, para apresentação
geral das atividades e tour pela unidade.
Em caso de grupos escolares, os estudantes precisam estar acompanhados de, pelo menos, dois professores, e
virem de ônibus ou micro-ônibus, veículo que os levarão para o tour dentro da unidade, guiado por um de nossos
engenheiros.
Traje
Roupas adequadas: sapatos fechados e calças compridas
Câmeras
Não é permitido tirar fotos ou fazer filmagens.
Clima
Em dias de chuva ou pós grandes chuvas, não há visitas, sendo desmarcadas automaticamente. O percurso,
todo em chão de terra, fica indisponível em dias de chuva, não permitindo o trajeto do veículo pela unidade.
Lanche
Algumas escoas optam por levar um lanche e bebidas para os alunos. Nesse caso disponibilizamos nosso
refeitório para que possam lanchar.
Segurança
Todos receberão orientações de segurança, que deverão ser seguidas, à risca, enquanto permanecerem dentro
do estabelecimento.
A visita compreende a apresentação de slides sobre a unidade, informações sobre a destinação correta dos
resíduos sólidos, de acordo com a política nacional de resíduos sólidos, a proteção do solo e do meio ambiente,
monitoramentos, etc. Os visitantes entenderão como funciona um aterro sanitário e poderão tirar dúvidas e
conhecer mais sobre o percurso que leva o seu lixo, depois que sai da sua casa.

O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos. Presente nos cinco continentes com mais de 170.000
assalariados, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão das águas, dos resíduos e da eficiência energética,
fomentando o desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com suas três atividades complementares, a Veolia
contribui com o desenvolvimento no acesso aos recursos, na preservação e renovação dos recursos disponíveis. Em 2018, o
grupo Veolia trouxe água potável para 95 milhões de habitantes e saneamento para 63 milhões, produziu cerca de 56 milhões
de megawatt/hora e valorizou 49 milhões de toneladas de resíduos. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) realizou em
2018 um faturamento consolidado de 25,91 bilhões de euros. www.veolia.com.br
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