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Palavra da Presidente

É com grande satisfação que concluímos mais um ano e apresentamos

nosso balanço sócio ambiental.

Acreditamos que para ter valor a empresa deve não apenas

contabilizar os resultados quantitativos, mas dar razão a sua existência

através de suas ações.

Por este motivo estamos a cada ano mais engajados em nossos

programas ambientais, com a intenção de mantê-los e fazer com que

cresçam e se tornem parte da cultura da sociedade. Criamos ações que há

mais de 10 anos estão ativas e contribuem para nossa cidade como a coleta

de óleo de cozinha e a limpeza do rio Canoinhas. Além disso, realizamos

periodicamente palestras informativas em escolas e instituições, pois

acreditamos que devemos ensinar nossas crianças sobre preservação e

sustentabilidade, criar uma cultura sólida da “não poluição”. Eles, com

certeza, serão mais sustentáveis que a nossa geração.

Na nossa empresa, nossos colaboradores tem prioridade,

acreditamos no crescimento de cada um como pessoas e como

profissionais que só trarão benefícios a empresa.

Sheyla Sachweh



Atuar de maneira responsável e 

transparente, tendo como principal objetivo 

a eficácia na destinação de resíduos sólidos, 

visando a preservação do Meio Ambiente e a 

Responsabilidade Social, mantendo boas 

relações com a comunidade onde está 

inserida e promovendo o aprimoramento 

contínuo de nossos processos.

Missão GR



Tornar-se referência  em gestão 

de resíduos e manter os 

serviços sociais ativos e 

crescentes

Visão GR



Responsabilidade

Sustentabilidade

Eficiência

Respeito

Valores GR



Todos os dias de nossas vidas, desde o momento do nascimento, mesmo que

involuntariamente, geramos resíduos que precisam de descarte. Alguns são

reaproveitáveis, outros recicláveis, mas há resíduos que precisam de um

tratamento especial para evitar que se tornem um problema para o meio-ambiente.

É nesse momento que a GR se torna imprescindível para a região norte de Santa

Catarina e sul do Paraná.

A GR Soluções Ambientais está no mercado há 16 anos, trabalhando firme na

construção de um mundo melhor para se viver. Desde 2004 opera com a Coleta e

Gerenciamento Global de Resíduos Industriais Classe I e II, com compromisso

sócio-ambiental em todas as suas atividades, e traz a melhor solução para as

Indústrias regionais, com atendimento específico para cada cliente, dando todo o

suporte na gestão de resíduos de cada processo produtivo.

Quem somos



Serviços de Sucção

Resíduos líquidos industriais, limpeza de tanques, 

caixas d’água, caixas separadoras, caixa de gordura, 

fossa, lodo, desentupimento e hidrojateamento. 

Atendimento a emergências, com remoção de resíduos 

contaminantes em acidentes rodoviários e/ou ambientais.

Todo o resíduo de sucção é depositado em nossas 

lagoas para tratamento. 

Serviços GR



Resíduos Industriais

Coleta, transporte e destinação de resíduos 

industriais classe I e II:  aparas, resíduos de lodo, de cola, 

de tinta, filtros, estopas, óleo queimado, lâmpadas, pneus, 

embalagens, vidro, plástico, madeira, papelão, isopor e 

similares (contaminados com resíduos químicos), 

vernizes, agrotóxicos, etc; Materiais perigosos, inertes e 

não inertes. 

A GR Soluções Ambientais possui um barracão de 

triagem e armazenamento temporário e um aterro 

próprio, devidamente licenciados, dentro das normas de 
segurança ambiental vigentes.

Serviços GR



Serviços GR

Resíduos da Construção Civil

Locação de caçambas, coleta, transporte e 

destinação de resíduos de construção civil, terra e 

jardim. Todo entulho oriundo da construção civil é 

avaliado e, quando possível, é processado nas 

dependências da GR, passa pelo britador e é  

comercializado como produto remanufaturado para 
calçamentos e jardins. 



Serviços GR

Resíduos de Serviço da Saúde 

(RSS)

A GR realiza coleta, transporte e destinação dos 

Resíduos de Serviço da Saúde, devidamente licenciada, 

mediante contrato social com seus clientes e fornece 

todo o apoio necessário para preenchimento do PGRSS.

A empresa possui autoclave para o 

coprocessamento dos resíduos e freezeres para 

armazenamento temporário.



Equipe GR

A GR possui uma equipe especializada treinada

para desenvolver trabalhos com eficiência, em locais

perigosos, em altura ou em ambientes confinados. Nossos

profissionais participam de treinamentos de equipe,

primeiros socorros e palestras motivacionais regularmente,

A empresa mantém sempre aberto o canal de

comunicação entre todos e pratica o dialogo de segurança

semanal. Todos os meses a equipe elege o líder que recebe

recompensa financeira e reconhecimento pelas ações

desenvolvidas durante o mês. Os colaboradores têm

participação nos lucros da empresa sempre que as metas

mensais são atingidas.

A GR Soluções Ambientais também possui plano de

cargos e carreira para seus funcionários, contemplando o
crescimento pessoal de cada profissional.



Conheça nossas ações

INTERNOS

• Reflorestamento – A 

GR realizou em 2018 o 

plantio de cerca de 40 

mudas de árvores nativas.

Projetos 
Ambientais



Projetos Ambientais

INTERNOS

• Caneca do Bem – para reduzir o número de

copinhos descartáveis, adotamos o uso de canecas

plásticas retornáveis com o nome de cada

funcionário.

• Reciclagem – dentro do escritório foi adotada

a cultura do reaproveitamento e economia de

papel, utilizando impressões dois lados da folha,

digitalização de documentos e envio de cópias por
e-mail.



Projetos Ambientais

INTERNOS

• Tratamento de água – Nossa estação de

tratamento contabilizou 1.850.000 litros de água
tratada devolvida para a natureza no ano de 2018.



Projetos Ambientais
EXTERNOS

Desde os primeiros meses de existência a

empresa GR trabalha com Programas de

Conscientização Ambiental para a Região de

Canoinhas.

• Educação Ambiental: Visitas técnicas

A GR Soluções Ambientais abre as portas da

empresa para que instituições de ensino técnico e

superior possam trazer suas turmas para

conhecer nossas instalações e conscientizar mais

pessoas sobre o descarte correto de resíduos.



Visita técnica

IFSC
Turma de 

Edificações em

10/11/2018  



Projetos Ambientais

• Educação Ambiental: Palestras

Com agendamento prévio, nosso responsável

técnico e Engenheiro Ambiental Emerson

Guilherme Petrentchuk realiza palestras

explicativas sobre a gestão de resíduos com

entrega de material impresso de divulgação de

nossas campanhas específicas.

Em 2018, nossas palestras atingiram cerca

de 500 alunos.



Palestras

Senai

Canoinhas
Turmas de cursos 

técnicos 

profissionalizantes

Maio/2018  



Palestras

Senac

Porto União
Workshop para 

cursos técnicos 

profissionalizantes

Agosto/2018  



Palestras

IFSC
Curso Técnico em 

Edificações em

Novembro/2018  



Projetos Ambientais

• Educação Ambiental: Facebook

Na era digital Internet é lugar de Educação

Ambiental.

Com a #ConsciênciaAmbiental divulgamos

semanalmente formas de reaproveitamento e

cuidado com o meio ambiente promovendo a

educação ambiental no meio eletrônico.

Nossa página no Facebook possui 1.222

seguidores e algumas postagens chegam a

alcançar até 5.000 pessoas.



#ConsciênciaAmbiental



Projetos Ambientais

• Educação Ambiental: Panfletagem

Como apoio a divulgação de nossos projetos,

possuímos material impresso para divulgação em

escolas e eventos direcionados.



De óleo no Futuro



Projetos Ambientais

• De óleo no Futuro: 
Com o objetivo de educar e preservar o meio ambiente, GR 

se inscreveu no programa estadual de descarte consciente do 

óleo de cozinha usado. O Programa engloba palestras, entrega 

informativos impressos e campanhas com coletores específicos 

em diversos pontos da cidade.  Todo o óleo de cozinha recolhido é 

filtrado e revertido em matéria prima para produção do biodisel

ou ainda é repassado para outras empresas que utilizam esse 

material. O óleo de cozinha usado é 100% reciclável. 

No ano de 2018, nossos parceiros entregaram juntos 18.690 

litros de óleo de cozinha usado. Se pensarmos que cada litro de 

óleo, se descartado de forma incorreta na natureza pode 

contaminar até mil litros de água, então podemos dizer que 

ajudamos a preservar quase 20 milhões de litros de água.



Projetos Ambientais

• De óleo no Futuro: 
Todos os anos, a GR 

convoca as instituições que 

mais arrecadaram o óleo de 

cozinha usado para indicar 

instituições que irão receber o 

valor arrecadado em 

benefícios.

Em junho de 2018 

entregamos prêmios para três 

instituições de ensino de 

Canoinhas: Escolas  Xeila

Cornelsen, Aroldo Carneiro de 

Carvalho e Senai. 



De óleo no Futuro

• Prêmio Frigideira Dourada 

Para motivar ainda mais os parceiros na coleta do 

óleo de cozinha usado a GR lançou este ano o prêmio: 

Frigideira Dourada. 

Concorrem ao prêmio todas as empresas, comércio 

e indústria, bem como escolas e instituições que mais 

arrecadarem óleo de cozinha usado para o Projeto “De óleo 

no Futuro” durante o ano. As empresas ganhadoras do 

prêmio indicam uma instituição para receber o valor do óleo 

arrecadado no ano convertido em benefícios. 

O Prêmio Frigideira Dourada – edição 2019 

presenteou 7 instituições da região com o óleo de cozinha 

arrecadado em 2018.



Frigideira Dourada

Instituições Beneficiadas

•Lar dos Idosos Recanto da Colina

•Apae de Canoinhas

•EEB João José de Souza Cabral 

(estadual - Canoinhas)

•EEB Pres. Castelo Branco 

(municipal - Canoinhas)

•CEI Fernando Pessoa (municipal -

Canoinhas)

•EEB Santa Terezinha (particular -

Canoinhas)

•Escola Municipal Guita Federmann

(municipal – Três Barras)



Projetos Ambientais

• Resíduos Tecnológicos: 

Permanentemente a GR recebe em suas 

instalações e encaminha para destinação resíduos 

tecnológicos de clientes e instituições como 

resultado dos programas de conscientização e 

panfletagem.  Em parceria com a Apoca no mês de 

maio foi arrecadado 60 quilos de resíduo 

tecnológico. No mês de outubro, participamos da 

“Semana do lixo zero em Canoinhas”, com dois 

pontos de arrecadação de resíduo tecnológico, 

remédios vencidos, pilhas e baterias.



Resíduo Tecnológico

“Lixo Zero”
26/10/2018

Parceria com a  

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente



Projetos Ambientais

• Pilhas e baterias: 

As pilhas e baterias apresentam em sua composição 

componentes considerados perigosos à saúde humana e ao 

meio ambiente como  mercúrio, chumbo, zinco, cádmio e 

outros.  A legislação brasileira orienta que se dê preferência 

às pilhas e baterias secas ou alcalinas e/ou recarregáveis, 

que contenham o selo de garantia do INMETRO. O descarte 

correto desse material está aparente na embalagem do 

produto. A GR dispõe de coletores específicos de pilhas e 

baterias disponibiliza em escolas, instituições e 

estabelecimentos comerciais para que os consumidores 

possam  descartar corretamente este resíduo.



Projetos Ambientais

• Papa-Lâmpadas

A GR possui um equipamento que tritura e

descontamina as lâmpadas fluorescentes que

possuem alto potencial de poluição quando

dispostas irregularmente devido ao vapor de

mercúrio contido em seu interior. O “Papa-

Lâmpadas” possui um filtro de carvão ativado que

retêm todo o particulado e gás gerado na quebra

das lâmpadas.

Em 2018, recolhemos 183 lâmpadas dentro do

projeto ambiental de descarte responsável.



Projetos Ambientais

• Descarte Responsável de Medicamentos: 

A GR disponibiliza coletores de medicamentos 

vencidos a fim de educar e conscientizar a 

população para o descarte correto desse resíduo. 

Em parceria com a Unimed-Canoinhas, Apoca 

(Associação de Pacientes Oncológicos da região do 

Planalto Norte de SC), farmácias e a Secretaria 

Municipal de Saúde, recolhemos 1.998 litros de 

medicamentos vencidos em 2018.



Descarte de medicamentos

Secretaria 

Municipal da 

Saúde 
Maio/2018  



Brinde GR

Ecobag
O brinde com a marca 

registrada da GR são 

as Ecobags ou 

sacolas retornáveis: 

um convite a atitude 

sustentável!



Balanço GR

Balanço Sócio 

Ambiental 2018

1. BASE DE CÁLCULO

2018 2017

Valores R$ Valores R$

Receita Bruta (RB)
1.375.911,23 1.193.199,25 

Receita Liquida (RL)
1.206.108,59 1.045.754,88 

Resultado Operacional (RO)
108.853,20 496.760,96 

Folha de Pagamento Bruta (FPB)
352.462,27 179.398,83 



Balanço GR

Balanço Sócio 

Ambiental 2018

2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
2018 2017

Valor % FPB %RL Valor % FPB %RL

Alimentação 9.918,22 2,81 0,82 6.904,04 3,85 0,66

Previdência privada - 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Saúde e e segurança 6.507,17 1,85 0,54 3.754,11 2,09 0,36

Educação - 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Cultura - 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Capacitação e desenvolvimento profissional 6.896,00 1,96 0,57 3.300,00 1,84 0,32

Creches ou auxilio-creche - 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Participação nos lucros/resultados/sobras - 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Outros beneficios 7.452,16 2,11 0,62 12.148,10 6,77 1,16

Total 30.773,55 8,73 2,55 26.106,25 14,55 2,50

3. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
2018 2017

Valor % FPB %RL Valor % FPB %RL

Total das contribuições à sociedade 66.912,47 18,98 5,55 55.017,27 30,67 5,26

Tributos (excluídos encargos sociais) 169.802,64 48,18 14,08 147.444,37 82,19 14,10

Total 236.715,11 67,16 19,63 202.461,64 112,86 19,36 

4. INDICADORES AMBIENTAIS
2018 2017

Valor % FPB %RL Valor % FPB %RL

Investimentos relacionados com a 

produção/operação da empresa
169.119,10 47,98 14,02 83.074,34 46,31 7,94

Investimentos com programas e/ou projetos 

externos
6.613,00 1,88 0,55 3.750,00 2,09 0,36

Total de investimentos em meio ambiente 175.732,10 49,86 14,57 86.824,34 48,40 8,30

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para 

minimizar resíduos, o consumo em geral na 

produção/operação e aumentar a eficácia na 

utilização de recursos naturais

(  ) Não possui metas (  ) Não possui metas

(  ) Cumpre de 0 a 50% (  ) Cumpre de 0 a 50%

(  ) Cumpre de 51 a 75% ( X ) Cumpre de 51 a 75%

( X ) Cumpre de 76 a 100% (  ) Cumpre de 76 a 100%



Balanço GR

Balanço Sócio 

Ambiental 2018

5. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

2018

Quantitativo

s

Nº de empregados (as) ao final do período 10

Nº de admissões durante o periodo: 3

Nº de empregados (as) tercerizados(as): 1

Nº de estagiários (as) 0

Nº de empregados(as) acima de 45 anos: 0

Nº de empregados(as) de 16 a 18 anos: 0

Nº de mulheres que trabalham na empresa: 3

% de cargos de chefia ocupados por mulheres: 100%

Nº de afrodescendentes que trabalham na empresa: 0

% de cargos de chefia ocupados por afrodescendentes: 0

Nº de pessoas com deficiência: 0

Nº de multas trabalhistas: 0

6. INDICADORES RELEVANTES QUANTO AO 

EXERCICIO DA CIDADANIA

2019
2018

METAS

Relação entre a maior e a menor remuneração na 

empresa
4,00 4,55

Nº total de acidentes de trabalho: 0 0

Os projetos educacionais, culturais, esportivos, 

sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 

foram definidos por:

( x ) Diretorias ( x ) Diretorias

(  ) Gerencias (  ) Gerencias

( x ) Empregados(as) ( x ) Empregados(as)

(  ) Não se aplica (  ) Não se aplica

Os padrões de segurança e salubridade no trabalho 

foram definidos por:

(  ) Diretorias (  ) Diretorias

(  ) Gerencias (  ) Gerencias

(  ) Empregados(as) + CIPA (  ) Empregados(as) + CIPA

( x ) PPRA ( x ) PPRA

(  ) Não se aplica (  ) Não se aplica



Balanço GR

Balanço Sócio 

Ambiental 2018

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à 

representação interna dos(as) trabalhadores(as), a

(  ) Não se envolve ( x ) Não se envolve

(x) Incentiva (  ) Incentiva

(  ) Segue as normas da OIT (  ) Segue as normas da OIT

A previdência privada contempla:

(  ) Diretorias (  ) Diretorias

(  ) Gerencias (  ) Gerencias

(  ) Empregados(as) (  ) Empregados(as)

( x ) Não se aplica ( x ) Não se aplica

A participação nos lucros / resultados / sobras contempla:

( x ) Diretorias ( x ) Diretorias

(  ) Gerencias (  ) Gerencias

( x ) Empregados(as) (  ) Empregados(as)

(  ) Não se aplica (  ) Não se aplica

Na seleção dos fornecedores, os padrões éticos e de responsabilidade 

social e ambiental adotados pela empresa:

(  ) São exigidos (  ) São exigidos

( x ) São sugeridos (  ) São sugeridos

(  ) São considerados ( x ) São considerados

(  ) Não se aplica (  ) Não se aplica

Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho 

voluntário, a empresa:

(  ) Não se envolve (  ) Não se envolve

(  ) Apoia ( x ) Apoia

( x ) Organiza e incentiva (  ) Organiza e incentiva

Nº total de reclamações e críticas de consumidores (as):

Empresa: 0 Empresa: 0

Procon: 0 Procon: 0

Justiça: 0 Justiça: 0

% de reclamações e criticas solucionadas:

Empresa: 0 Empresa: 0

Procon: 0 Procon: 0

Justiça: 0 Justiça: 0

Empresa prioriza contratar pessoas da comunidade onde atua: ( x ) SIM                   (  ) NÃO ( x ) SIM                   (  ) NÃO

Empresa adota políticas visando diminuir a exclusão social, através da 

admissão de idosos, pessoas com deficiências, mulheres, 

afrodescendentes e outros:

( x ) SIM                   (  ) NÃO ( x ) SIM                   (  ) NÃO

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$) Em 2018: 498.373,61 Em 2017: 862.999,94 

Distribuição do Valor Adicionado (DVA)

36,55% governo 17,90 % governo

43,87 % colaboradores 23,81 % colaboradores

19,30 % sócios 25,50 % sócios

0,28 % terceiros 0,72 % terceiros

0 % retido 32,07 % retido

6. INDICADORES RELEVANTES QUANTO AO 

EXERCICIO DA CIDADANIA

2019
2018

METAS



DVA GR

Demonstração 

do Valor 

Adicionado

2018 2017

1-RECEITAS 1.325.710,73 1.193.199,25 

1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços 1.325.710,73 1.193.199,25 

1.2) Provisão p/devedores duvidosos – Reversão/(Constituição) - -

1.3) Não operacionais - -

2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 836.715,31 263.442,40 

2.1) Matérias-Primas consumidas - -

2.2) Custos das mercadorias e serviços vendidos 14.985,66 63.547,54 

2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 821.729,65 199.894,86 

2.4) Perda/Recuperação de valores ativos - -

3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 488.995,42 929.756,85 

4 – RETENÇÕES 46.116,47 70.029,31 

4.1) Depreciação, amortização e exaustão 46.116,47 70.029,31 

5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 442.878,95 859.727,54 

6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 55.494,66 3.272,40 

6.1) Resultado de equivalência patrimonial - -

6.2) Receitas financeiras 5.294,16 3.272,40 

6.3) Outras Receitas 50.200,50 -



DVA GR

Demonstração 

do Valor 

Adicionado

7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 498.373,61 862.999,94 

-

8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 498.373,61 862.999,94 

8.1) Pessoal e encargos 218.613,90 205.505,08 

8.2) Impostos, taxas e contribuições 182.138,88 154.510,00 

8.3) Juros e aluguéis 1.388,63 6.223,90 

8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos - -

8.5) Dividendos distribuídos 96.232,20 220.000,00 

8.6) Lucros retidos / prejuízo do exercício - 276.760,96 

2018 2017




