
Logística Reversa

Gerenciamento e Transformação de Resíduos Tecnológicos

A Br&Go Manager, em parceria com a Vertas - Gerenciamento e
Transformação de Resíduos Tecnológicos, oferece aos seus clientes os
serviços de Gerenciamento Integrado, Descaracterização e Reciclagem
de Resíduos Tecnológicos, Manufatura Reversa e Projetos Ambientais.

Rua Dr. Ramos de Azevedo, 159 - Centro - Guarulhos - SP - Cep: 07012-020
Edifício Central Office -  15º Andar Sala 1505 - Fones (11) 3522-7157

www.brgo-manager.com.br

GERENCIAMENTO
INTEGRADO DE

RESÍDUOS

MANUFATURA
REVERSA E

DESCARACTERIZAÇÃO

PROJETOS
AMBIENTAIS

PERSONALIZADOS

A empresa é licenciada pela CETESB, certificada ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 45001 além de possuir o CTF – (Cadastro Técnico Federal – Ibama),

nas modalidades AIDA e APP, comprovando a qualidade de seus processos
de gestão administrativa e gestão ambiental.

ASPECTOS LEGAIS
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) enfatiza a responsabilidade

das empresas pela destinação ambientalmente correta dos resíduos
tecnológicos e industriais e de produtos descartáveis.

A Vertas realiza o gerenciamento de resíduos empresariais, solucionando
o problema da destinação dos mesmos de forma completa e inovadora.

RECICLAGEM
DE RESÍDUOS

TECNOLÓGICOS

A Vertas utiliza tecnologia de ponta em seu processo de reciclagem sendo
capaz de processar equipamentos eletroeletrônicos, fios, placas de circuito

impresso, plástico, borracha e alumínio. O diferencial está no processo a
seco, que não gera efluentes e traz grandes benefícios ambientais.

A Vertas se responsabiliza pela descaracterização e retirada de itens de
personalização dos materiais recebidos, garantindo proteção à marca e de
tecnologia. Os HDs, CD-Roms, pen-drives são triturados, impossibilitando

a reutilização e o retorno de qualquer parte dos produtos ao mercado.

Operacionalização de trade in, Análise de ciclo de vida de produtos, Serviços
especiais para condomínios, Gerenciamento integrado de resíduos para
pequenas empresas, Redução de custo de armazenagem de inservíveis,

Operacionalização de projetos LEED para a construção civil,
Construção e manutenção de Indicadores de Sustentabilidade.

 

DESATIVAÇÃO DE
EMPRESAS

Desativação ou Descomissionamento Empresarial, consiste em planejar, documentar
e retirar todos os equipamentos, móveis e utensílios de empresas na fase final
ou de transição para um novo local. Enquanto a maioria das empresas retiram

apenas o "lixo eletrônico", a Vertas retira todos os inservíveis, fornece a
documentação adequada e os Certificados de Destinação Ambiental.

LICENÇAS
E CERTIFICADOS


