
 
Programa CPRM Sustentável – Ações Realizadas 2018 

 
Estamos fechando mais um ano de muito trabalho, mas também de vários 

ganhos para o Programa CPRM Sustentável, sedimentando cada vez mais o seu 
papel na CPRM/SGB. 
 

Seguem as nossas conquistas em 2018: 
 

 Cumprimento do Plano de Trabalho 2018, seguindo a agenda de eventos 
e atividades previstas; 
 

 Incorporação de novos componentes na equipe, hoje somos 58 
colaboradores fazendo formalmente parte das Comissões Regionais de 
Sustentabilidade e Coleta Seletiva Solidária em todas as Unidades 
Regionais; 

 
 Fortalecimento da Coleta Seletiva Solidária em escala nacional, com o 

recolhimento de aproximadamente 13 toneladas de resíduos recicláveis; 
 

 Parceria Programa CPRM Sustentável/Programa SGB Digital: implantação 
de 98 ilhas impressão/digitalização na CPRM/SGB em nível nacional, 
substituindo 964 impressoras individualizadas - racionalização do uso de 
documentos impressos no âmbito da empresa, promovendo também, 
maior integração DAF/DIG e o cumprimento da Meta GDAG nº 04;  
 

 Inserção da Coordenação do Programa CPRM Sustentável no Grupo de 
Trabalho Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, cuja finalidade 
se baseia no acompanhamento da participação da CPRM/SGB nas 
atividades relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
ODS e da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU; 

 
 Lançamento da Política de Sustentabilidade da CPRM/SGB, percorrendo a 

seguinte tramitação - Coordenação de Sustentabilidade/Coleta Seletiva 
Solidária e Grupo de Trabalho Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável: elaboração; Governança: análise; Diretoria Executiva: 
revisão e validação; Conselho de Administração: aprovação. O link já 
está disponível no site institucional, tanto na área de Sustentabilidade 
quanto na de Governança Corporativa; 

 
 Parceria Programa CPRM Sustentável/Segurança e Saúde Ocupacional no 

ERJ, promovendo o descarte ambientalmente correto de 
aproximadamente 4 toneladas de bens móveis inservíveis, sendo parte do 
Plano de Prevenção de Incêndios; 

 
 
 

 



 
 Cumprimento da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P/MMA), 

que visa promover a responsabilidade socioambiental e inserir critérios de 
sustentabilidade nas atividades da administração pública; 

 
 Promoção do desenvolvimento da sustentabilidade mediante o aumento 

da inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nos processos 
de aquisições de bens e contratações de serviços da CPRM/SGB, 
corroborando para a expansão e aperfeiçoamento da Sustentabilidade no 
âmbito da Administração Pública Federal; 
 

 Parceria Programa CPRM Sustentável/FIOCRUZ: triagem, retirada e 
descarte ambientalmente adequado de resíduos químicos (500 quilos e 
300 litros) da Paleontologia no ERJ; 

 
 O Programa CPRM Sustentável se tornou referência em sua área de 

atuação na Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, sendo 
convidado a expor a exitosa experiência da CPRM/SGB em outras 
instituições. 
 
 

Ainda temos um longo caminho a ser percorrido, mas todas as conquistas só 
se tornaram realidade pelo empenho e dedicação da equipe. Agradecemos 
também a cada colaborador que acreditou em nosso trabalho e contamos com 
todos no ano que está se aproximando, nos auxiliando a fazer da CPRM/SGB uma 
empresa mais sustentável. 
 
 

Tenhamos um 2019 repleto de realizações, sucesso e sustentabilidade! 

Colabore, participe e passe essa ideia adiante! 


