Certificação Selo Rede 26000
Empresa irmã da Escola Viveiro que atua
como certificadora socioambiental para
empresas de todos os segmentos econômicos.
O SR26 une cinco diretrizes internacionais
consolidadas no campo da segurança,
capacitação de RH, ação comunitária, meio
ambiente e governança ética com as
demandas do PNRS (Plano Nacional de
Resíduos Sólidos).
Funcionando em rede e
baseada em indicadores de matriz social,
possui auditoria externa independente e já
atende o mercado desde 2013.

www.escolaviveiro.org.br
R Sampaio Peixoto 368 Cambuí, Campinas SP
Cnpj 06056448000103
Fone: 19. 32419926 e 992023347

Plantios de árvores,
Urbanismo e Projetos especiais
Nosso sistema de produção de
mudas, plantios de árvores e recuperação
de áreas atende empresas, governos e
entidades. Recuperamos nascentes,
realizamos licenciamentos ambientais e
plantamos árvores para melhoria geral
das áreas degradadas ou desflorestadas.

CaçambArte
Companhia de Circo Arte
Dazi Groselha.
Após três anos de trabalhos com arte
educação para cerca de dois mil alunos em
dois CEU’s (Centro Educacional Unificado) em
São Paulo, com 24 modalidades de oficinas
culturais, consolidamos uma equipe de 200
crianças e jovens vocacionados para se
profissionalizarem na moderna arte circense.
Almejamos ser o “ Cirque du Soleil”
tupiniquim com as características
mais
marcantes e significativas da nossa cultura
desenvolvendo Musicais e Espetáculos em
grandes formatos.

Integração de empresas de
caçamba em nossa central de mídia e
serviços para embelezamento da
paisagem urbana, normatização e
segurança no uso de caçambas
estacionárias ou móveis. As caçambas se
tornam “suporte” para arte mural,
grafite, mosaicos, colagens e fotografias.
Com o caçambArte a segurança dos
pedestres e motoristas vem em primeiro
lugar.
Campinas, 2015
OSCIP Escola Viveiro Multiplicadora Artesã

Constituída como OSCIP em julho de
2002, a Escola Viveiro comemora 13 anos de
atuação na Energia Limpa (fotovoltaica e
eólica), Certificação Socioambiental e
Economia Criativa com muitas alegrias e
realizações.
Com matriz em Campinas e filial em
São Paulo desenvolvemos, projetamos,
implantamos, executamos e administramos
mais de 30 projetos e ações nesse período.
Sempre em parceria com o setor privado e
público para atender as demandas de
responsabilidade social, benefícios fiscais,
ações comunitárias e comunicação/
marketing.
Através do PROAC, Lei Rouanet e
SICONV também nos habilitamos em editais e
licitações governamentais.
Hoje nossa organização se divide em
DOZE empreendimentos distintos
São eles:

Transformamos telhados e coberturas
residenciais, empresariais e institucionais em

unidades de geração de energia elétrica
fotovoltaica (com a luz solar). Ao se tornar
associado, o responsável pela conta de luz
passa a contar com diversos benefícios
inclusive com recebimento de dinheiro !

agência de jardinagem e capacitação de
jardineiros para atendimento do mercado
tanto em ambientes domésticos como de
grande porte.

Galeria Sede.
Condomínios Solear.
Com a reciclagem da poda vegetal,
implantamos viveiros e hortas, dentro dos
condomínios, para produção e manutenção
dos plantios, bem como para integração e
bem estar dos moradores e funcionários. Em
fases sucessivas implantamos sistemas de
geração de energia elétrica com painéis
fotovoltaicos e realizamos cursos para
elevação cultural dos funcionários: inglês
(com montagem de coral), design
contemporâneo para vasos e paisagismo.

Usina Verde Paulo Maia.
Rede Jardineiro Planta.
Produzimos “Terra Vegetal” (substrato
inerte para o solo) a partir do recolhimento e
processamento de folhas, galharias, podas e
rastelagens de clientes cadastrados:
empresas, condomínios, entidades, escolas e
outros. Simultaneamente funcionamos como

Galeria de arte e espaço cultural
funcionando ininterruptamente desde 2012
com exposições mensais, cursos e encontro
com artistas. Realizou até o momento mais
de 30 exposições com artistas consagrados e
em início de carreira. Está aberta a visitação
monitorada para escolas, empresas e
entidades como realização de programas
culturais. Envolvendo o contato com as artes
visuais propiciamos a melhoria do repertório
dos visitantes bem como o estímulo a escrita
e leitura a partir das artes.

Circuito Exibidor Cinepizza .
Simultâneo à projeção dos filmes em alta
qualidade e conforto, servimos pizzas e
bebidas para que a experiência do público
seja diferenciada e surpreendente. Nossa
intenção é consolidar um circuito regional
(Campinas, Paulínia, Valinhos e outras).
Condomínios, auditórios, clubes, campos

esportivos e estacionamentos de empresas
são os locais pretendidos para tal.

TV Maquete Interativa.
A Maquete Interativa é um painel com
7m de extensão que representa todos os
municípios, rios e principais afluentes da
bacia do PCJ ( rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí). Em visitas culturais/científicas a
escolas, empresas, entidades, clubes, igrejas
e associações criamos conteúdo para uso em
ambiente escolar através de um canal web
2.0. A TV Maquete propicia também o uso
de materiais digitais como canal de
divulgação de ações análogas em outras
bacias e localidades.

Plataforma Ecotranzit
Aplicativo e sistema integrado para
viabilizar grupos de carona inteligente nos
deslocamentos cotidianos de empresas,
escolas e comunidades.
Funciona também como clube de pontos para
geração de descontos e benefícios na rede
patrocinadora.
Em fase sucessiva almeja
viabilizar uso e comercialização de carros
compartilhados ou não movidos a energia
elétrica.

