
       
 

ACCIONA promove Semana do Meio Ambiente na 

Linha 6-Laranja 

Iniciativas incluem mostra de desenho, teatros, palestras, aulas online para 

alunos da Freguesia do Ó e muito mais 

São Paulo, junho de 2021 – Desde o dia 7 de junho a ACCIONA está 
promovendo a 1ª Semana do Meio Ambiente nos canteiros da Linha 6-

Laranja de metrô, de São Paulo. As ações ocorrem até sexta-feira, dia 11, 

com iniciativas como: teatros, mostras de desenhos de filhos de funcionários, 

palestras sobre reciclagem, arqueologia e reuso de água, entre outras 

atividades.  

E pensando sempre na integração entre os projetos da empresa e seu 
entorno, estão sendo realizadas aulas online para alunos entre 7 e 8 anos da 

EMEF Elias, escola localizada na Freguesia do Ó - onde será a futura estação 

que leva o nome do bairro - sobre cuidados com o meio ambiente e 

curiosidades da Linha 6-Laranja.  

Para Rodrigo Castana, gerente de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, “as 
ações da Semana no Meio Ambiente possuem um viés de educação ambiental 

muito grande e enriquecedor, o que também vai de encontro ao Sistema de 

Gestão Ambiental elaborado para o projeto da Linha 6-Laranja de metrô”.  

Além destas iniciativas, a ACCIONA começou uma campanha de arrecadação 

de alimentos que serão distribuídos para a população da Brasilândia. Os 

funcionários da companhia serão incentivados a fazer doações ao longo de 
um mês e assim que for atingida a meta de 2 mil kg de alimentos, serão 

doadas 150 cestas para a comunidade. A arrecadação acontece nos canteiros 

de obras até o dia 7 de julho.  

 “As ações promovidas pela Semana do Meio Ambiente vem para reforçar o 

compromisso ESG da ACCIONA e o nosso Plano Diretor de Sustentabilidade 

2025, que traz no pilar Planeta Positivo o objetivo de sermos mais do que 
neutros, e sim gerarmos sempre impactos positivos nas localidades onde 

atuamos” - completa André De Angelo - Diretor País da ACCIONA no Brasil.  

 

Sobre a Linha Universidade ou Linha 6-Laranja 

A Linha Universidade é responsável pela construção e implantação da Linha 

6-Laranja de metrô, de São Paulo. O novo ramal terá 15 quilômetros de 
extensão e 15 estações e vai ligar a região da Brasilândia - na zona norte - à 

Estação São Joaquim - na região central da cidade - reduzindo a apenas 23 

minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia. 

A linha deverá transportar mais de 633 mil passageiros por dia. 

Maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina, o 

empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado 
de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade, da qual a ACCIONA 

é sócia. As obras estão em execução pelo braço de construção do grupo 

ACCIONA, com geração de mais de 9.000 empregos. Depois de finalizada, a 

Linha 6 será operada pela Linha Uni por 19 anos. 

 

Sobre a ACCIONA 



       
 

A ACCIONA é uma empresa global, líder no fornecimento de soluções 

regenerativas para uma economia descarbonizada. Seus serviços abrangem 

energia renovável, tratamento e gestão de água, transporte ecoeficiente e 
sistemas de mobilidade, infraestruturas resilientes, entre outros. A empresa, 

que está presente em mais de 60 países, é neutra em carbono desde 2016. 

Em 2020, a ACCIONA registrou faturamento de € 6,4 bilhões. 

Mais informações: www.acciona.com.br / Instagram/Facebook/LinkedIn: 

@acciona 
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