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E-mail nº
 
004/2017-SUSTENTABILIDADE (Circular) 

 

Em 13 de fevereiro de 2017.      

  

Às Senhoras e Aos Senhores:  Superintendentes Regionais e Chefes de Residências 

  Gerentes e Assistentes de Administração e Finanças 

  Chefes do SERAFI-BR e SERAFI-RJ 

  Membros das Comissões de Sustentabilidade ERJ e Regionais 

 

Assunto: Plano de Trabalho Programa CPRM Sustentável 2017  

 
 
 

1.         Encaminho a Vossas Senhorias o Plano de Trabalho 2017 do Programa CPRM Sustentável, 

abarcando os pontos a serem desenvolvidos/implementados para cada projeto em âmbito nacional, 

conforme esquema a seguir:  
                                            

 Eficiência Energética e Hídrica: Manutenção das medidas já implementadas e 

aprimoramento: 

 

a) Acompanhamento mensal das despesas de energia elétrica e água; 

 

b) Continuidade à conscientização dos (as) colaboradores (as) sobre a necessidade de 

redução do consumo e evitar o desperdício de energia elétrica e água nas unidades 

regionais da CPRM/SGB; 

 

c) Localizar e consertar regularmente vazamentos em tubulações;  

 

d) Divulgação mensal do resultado parcial da consolidação nacional de economia – 

Coordenação Nacional; 

 

e) Educação continuada alertando sobre a importância da participação de todos para a 

eficiência energética/hídrica; 

 

f) Trabalho individual com as Unidades Regionais - Coordenação Nacional; 

 

g) Alimentar mensalmente site MPOG – Projeto Esplanada Sustentável – Coordenação 

Nacional; 

 

h) Aumento dos critérios sustentáveis no âmbito predial. 

 

 Coleta Seletiva Solidária: 

 

a) Usar o Escritório Rio de Janeiro como modelo para implementação/revitalização da 

Coleta Seletiva Solidária nas demais Unidades Regionais; 

 

b) Formalização da Coleta Seletiva Solidária nas Unidades Regionais; 

 

c) Implementação/revitalização do kit padrão de lixeiras – Reciclável/Não Reciclável; 

 

d) Acompanhamento quantitativo mensal dos materiais recicláveis – relatório padrão;  
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e) Trabalho individual com as Unidades Regionais - Coordenação Nacional; 

 

f) Capacitação para os (as) colaboradores (as) através de curso interno ministrado pela 

Coordenação Nacional de Sustentabilidade; 

 

g) Divulgação periódica da consolidação nacional de resíduos recicláveis recolhidos - 

Coordenação Nacional. 

 

 Eventos Agenda Anual: 

 

a) III Seminário Dia Mundial da Água (22/03) - Tema: “Os Mecanismos de Eficiência 

Hídrica Organizacional: Uma Abordagem em Âmbito Nacional na CPRM / SGB”; 

 

b) Cine CPRM Sustentável (Abril) – Tema a definir; 

 

c) IV Semana do Meio Ambiente (05/06) - Tema a definir; 

 

d) Campanha do Agasalho (Maio/Junho); 

 

e) Campanha do Livro Infantil (Outubro). 

 

 Papel Zero: 

 

a) Continuidade às campanhas educativas; 

 

b) Mensuração do consumo nacional - Coordenação Nacional; 

 

c) Otimização do uso de papel/impressoras nas rotinas administrativas – ilhas de 

impressão; 

 

d) Redução dos custos de impressão através do incentivo à utilização de arquivos 

digitais. 
 

2.        Ressalto será continuado o envio das diretrizes e modelos de desenvolvimento/divulgação de 

cada projeto seguindo o cronograma, conforme foi realizado durante o ano de 2016.  

 

3.        Externo as congratulações por todo o trabalho desenvolvido, a evolução do Programa CPRM 

Sustentável é reflexo do envolvimento e comprometimento dos (as) nossos (as) colaboradores (as).  

 

         Agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

                   Atenciosamente, 

 
ANA PAULA BRAGA PETITO 

Coordenadora da Comissão de 

Sustentabilidade da CPRM  


