
Projetos Plano de Ações 
Acompanhamento mensal das despesas de energia elétrica e água – Coordenação Nacional;
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;
Localizar e consertar regularmente vazamentos em tubulações;

Divulgação periódica do resultado parcial da consolidação nacional de economia – Coordenação Nacional;

Educação continuada alertando sobre a importância da participação de todos para a eficiência energética/hídrica;

Trabalho individual com as Unidades Regionais - Coordenação Nacional;
Alimentar mensalmente site MPOG – Projeto Esplanada Sustentável – Coordenação Nacional;
Aumento dos critérios sustentáveis no âmbito predial.
Implementação/revitalização da Coleta Seletiva Solidária nas Unidades Regionais (kit padrão de lixeiras – 
Reciclável/Não Reciclável);
Revitalização da Coleta Seletiva Solidária no Escritório do Rio de Janeiro (kit padrão de lixeiras – Reciclável/Não 
Reciclável);
Formalização da Coleta Seletiva Solidária nas Unidades Regionais;
Acompanhamento quantitativo mensal dos materiais não recicláveis – relatório padrão;
Acompanhamento quantitativo mensal dos materiais recicláveis – relatório padrão;
Trabalho individual com as Unidades Regionais - Coordenação Nacional;
Continuidade da capacitação para os (as) colaboradores (as) através de curso interno ministrado pela Coordenação 
Nacional de Sustentabilidade;

Divulgação periódica da consolidação nacional de resíduos recicláveis recolhidos - Coordenação Nacional.

IV Seminário Dia Mundial da Água (22/03) - Tema: “A Sustentabilidade das Águas Subterrâneas" ;
Cine CPRM Sustentável (Abril) – Tema a definir;
VI Semana do Meio Ambiente (05/06) - Tema a definir;
Campanha do Agasalho (Maio/Junho) * ou campanha beneficente de uma forma geral;
Campanha do Livro Infantil (Outubro);
Continuidade às campanhas educativas;
Mensuração do consumo nacional de papel/cartuchos/tonners - Coordenação Nacional;

Levantamento das impressoras ociosas/em uso/para descarte nas Unidades Regionais - Parceria com as GERIDES; 

Levantamento das ilhas de impressão terceirizadas/intitucionais nas Unidades Regionais - Parceria com as 
GERIDES;
Otimização do uso de papel/impressoras nas rotinas administrativas.
Está disponível ata de registro de preços (validade: 09/01/2019) para aquisição de canecas institucionais de fibra 
de coco, contendo valor unitário e quantitativo máximo por Unidade Regional. Ressalto que todo o trâmite de compra 
das canecas será realizado na Unidade Regional; * Ata de Registro de Preços será enviada posteriormente 
por e-mail;
Continuidade às campanhas educativas para o uso da caneca institucional no ambiente de trabalho;
Uso de copos descartáveis apenas para visitantes.
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