


• Serviços Industriais;

• Projetos elétricos de potência, comando e iluminação;

• Automação (Programação de CLP’s e supervisórios);

• Ambiental (Projetos de estações de tratamento de água e esgoto, 

  execução e consultoria, fabricação e instalação de elevatórias para 

  estações de tratamento);

• Geradores do Ozônio de pequeno, médio e grande porte para 

  tratamento de efluentes biológicos e industriais;

• Osmoses e osmoses reversas, Filtros e válvulas automáticas;

• Sistemas de monitoramento e controle de acesso;

• Consultoria, projetos e instalação de sistemas de geração de energia 

  solar;

• Montagem Industrial, tubulações e soldas em aço Inox com padrão 

  alimentício e farmacêutico;

• Terceirização de processos, mão de obra qualificada.

Índice



Nossa História

      A CJV Soluções e Eko Wasser Consultoria são empresas de prestação de 

serviços brasileiras com o mais amplo portfólio de atividades no setor de projetos 

industriais de médio e grande porte com sede em Vinhedo e Paulínia. Ambas se 

destacam no setor ocupando importante papel junto à sociedade brasileira. Com uma 

abordagem única, pode intervir em todas as etapas do ciclo de vida de um projeto: da 

avaliação do contexto tecnológico, estudos de viabilidade técnica, definição de 

estratégias, etc, até a materialização (concepção, implementação, validação das 

soluções e execução).

      Isso permite maior flexibilidade e eficiência, e melhor alinhamento com os 

objetivos dos nossos clientes, de maneira a auxiliá-los a aprimorar sua 

competitividade, particularmente permitindo-lhes inovar em seus produtos ou em 

seus processos. Contamos com uma equipe treinada e qualificada de acordo com as 

exigências da norma NR10, NR12, NR5419 e SEP - NR35.

CJV SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 
E AUTOMAÇÃO



Sistemas Elétricos

• Execução de Projetos Elétricos;

Montagem de Painéis Elétricos de Comando e Potência;• 

Projeto e Execução de Diagrama Unifilar;• 

Planejamento de Manutenção;• 

Montagem de Infraestrutura Elétrica (Eletrocalha e Leitos);• 

Lançamentos de Cabos subterrâneos e aéreos;• 

Projeto de iluminação Industrial por sistema solar de energia;• 

Projeto de iluminação de Emergência;• 

Manutenção de Máquinas e equipamentos;• 

Desligamento para mudança de Layout;• 

Instalação de Sensores;• 

Manutenção Mecânica e Pneumática;• 

Manutenção Predial (Preventiva e Corretiva);• 

Vendas de materiais elétricos e componentes ópticos;• 

Serviço de infraestrutura eletromecânica;• 

Lançamento de fibras externas e internas;• 

Lançamento de cabos/fibras para dados;• 

Lançamento de cabos/fibras para CFTV;• 

Fusão de fibras e conecterização;• 

Montagem de Rack's para dados em comunicação óptica;• 

Projetos de sistema de alarme de incêndio e instalação;• 

Montagem de Infraestrutura eletromecânica para Comando e • 

  Potência;

Montagem e infraestrutura para telefonia (voz) dados (intranet);• 

Instalação de gerenciador de energia.• 



Programação de Máquinas

      Trabalhando em conjunto com nossos parceiros sem dúvidas está um grande diferencial da 

empresa, começando pelo setor de engenharia que possuem largo conhecimento em 

desenvolvimento de sistemas e software para CLP e IHM. Utilizamos vários paradigmas como 

programação orientada a objeto e programação funcional, sempre respeitando a arquitetura de 

software que possuí suas regras. Estamos sempre aprimorando nossos conhecimentos em 

processos automatizados industriais e realizando uma junção dos conhecimentos. Assim 

conseguimos criar estruturas complexas, organizadas e de fácil compreensão, trazendo eficiência 

no equipamento e no processo de produção.

Sistemas Supervisórios

      A engenharia de software é especializada em desenvolver soluções inteligentes que permitem 

controlar todo processo de uma fábrica. Os sistemas permitem integração com as máquinas em 

tempo real, monitorando, controlando e registrando as informações, tornando possível a utilização 

de relatórios e gráficos para melhorar o controle e a tomada de decisões dos gestores.



      No setor ambiental oferecemos consultoria especializada em licenciamento, auditoria, 

engenharia, diagnóstico, remediação e recuperação de áreas degradadas. Formada por uma 

equipe multidisciplinar de profissionais com sólido conhecimento técnico e ampla experiência em 

projetos no Brasil e América Latina, atua nos mais diversos setores da economia, auxiliando 

indústrias, empresas e organizações a lidarem com suas questões ambientais de forma eficiente, 

sustentável, transparente e responsável.

Meio Ambiente

      Soluções para tratamento de águas e efluentes nas empresas. Com cinco modelos diferentes 

de negócios, a CJV Soluções em parceria com a EKOWASSER projeta, constrói e opera estações, 

podendo ainda adquirir e operar estações já existentes.

      Determinações legais cada vez mais rígidas, o desejo de consolidar uma imagem positiva no 

mercado e a conscientização no que diz respeito ao tratamento adequado dos efluentes tem levado 

gestores a buscar soluções eficazes para lidar com a questão.

      Diante deste cenário, oferecemos o tratamento biológico de efluentes industriais, atendendo um 

portfólio de clientes dos mais diversos setores da economia que não usufruem de um sistema de 

tratamento próprio ou compatível para o descarte do efluente direto à natureza. A inexistência de 

rede coletora de esgoto é outro fato comum para a necessidade da terceirização desse tipo de 

serviço

A M B I E N T A L



Equipamentos

      Trabalhamos com equipamentos modernos com o que a de melhor em tecnologia no mercado.

• Geradores de Ozônio de 1 a 5000 mg/h - Filtros e cabeçotes automáticos - Osmose e osmose 

reversa.



• CFTV e Controle de Acesso

• Solda em Inox montagem de tubulação Industrial na área farmacêutica e alimentícia

• Caldeiraria

      Conheça os diferencias que vão garantir qualidade e satisfação nas soluções contratadas pela 

sua empresa, atuamos na área de caldeiraria, serralheria industrial, montagens de equipamentos e 

fabricação, tubulações de exaustão e desenvolvimento de peças mediante desenho.



Energia solar fotovoltaica

      A CJV Soluções é uma empresa voltada para a geração de energias renováveis, em especial, 

energia fotovoltaica (energia solar). Novas parcerias possibilitam correção de fator de potência, 

eficiência energética.

      Através da energia solar fotovoltaica, a sua residência ou empresa torna-se autossuficiente em 

energia elétrica.

Missão
      Promover o uso da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira, fomentando o 

desenvolvimento de um setor fotovoltaico nacional com qualidade, profissionalismo, competitividade 

e sustentabilidade.

Visão
      Ser a empresa de referência do setor elétrico com legitimidade, ética e transparência ao setor 

fotovoltaico brasileiro.

Valores
      Profissionalismo, qualidade, ética e transparência, sustentabilidade e respeito ao meio 

ambiente, cooperação, colaboração e parceria entre os profissionais no setor fotovoltaico do país.

Parceiro



Clientes

R

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Contatos
Vinhedo e demais localidades: (19) 9.9963-0876 (Whats App)

Paulínia: (19) 3833-3834 | (19) 9.7407-5338

Fortaleza-CE: (85) 9.9200-7903

Ceará outras localidades: (85) 9.9723-3300

e-mail: contato@cjvsolucoes.com.br | contato@ekowasser.com.br


