Comunicado - México
04 de abril, 2016

Veolia México passa a ser a responsável pela gestão integral de
resíduos patológicos do Instituto de Segurança e Serviços do
Estado (ISSSTE) em Tamaulipas.
A Veolia ganhou o contrato de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos
perigosos biológicos e infecciosos gerados no ISSSTE. Com um volume de resíduos
descartados de mais de 63 mil quilos ao ano, o contrato tem uma duração de 10 meses. O
volume total do contrato é de 1 milhão de pesos, o equivalente a 56 mil euros.
A Veolia conta com uma grande experiência e know how na gestão, tratamento e disposição final de resíduos
perigosos e patológicos. Como o caso da Argentina, onde a Veolia se encarrega da gestão integral dos
resíduos patogênicos em três regiões do país: Buenos Aires, com uma planta na cidade de La Plata e em toda
a extensão territorial das Províncias de Santa Cruz e Mendoza, nesta última juntamente a um sócio local.
Para o contrato em Tamaulipas é feito o gerenciamento dos resíduos das atividades médicas de ISSSTE nas
cidades de Tampico, Cd. Mante, Cd Victoria, Nuevo Loredo, Reynosa, Rio Bravo e Matamoros, onde são
atendidos mais de 400 mil pacientes.
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O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos. Presente nos cinco continentes com mais de 174 000 assalariados, o Grupo concebe
e implementa soluções para a gestão da água, dos resíduos e da energia, que fomentam o desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com
suas três atividades complementares, Veolia contribui ao desenvolvimento do acesso aos recursos, à preservação e renovação dos recursos disponíveis.
Em 2015, o grupo Veolia trouxe água potável para 100 milhões de habitantes e saneamento para 63 milhões, produziu 63 milhões de megawatt/hora e valorizou
42,9 milhões de toneladas de resíduos.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) realizou em 2015 um faturamento consolidado de 25 bilhões de euros.
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