
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Tendo uma atuação técnica focada em projetos, gerando conhecimento geológico e 

hidrológico básico em todo o território brasileiro, a CPRM/SGB tem a responsabilidade social como 
um de seus valores fundamentais. 

Em 2017, foram desenvolvidas ações que estimularam práticas sustentáveis dentro e fora da 
instituição, bem como a interação de seus técnicos com diversos setores da sociedade.  

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 

A CPRM/SGB tem como política incentivar e manter iniciativas de sustentabilidade, tais como 
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, Eficiência Energética e Hídrica, Plástico Zero, licitações e 
compras sustentáveis, bicicletário, Cine CPRM Sustentável, campanhas beneficentes para 
arrecadação de roupas, calçados, brinquedos e livros. Destacamos a constante atenção à 
continuidade dessas práticas, conforme os itens elencados abaixo: 

V Semana do Meio Ambiente 

Realizada nas datas de 29 e 30 de junho, nas Unidades Regionais da CPRM/SGB, com o tema 
“Coleta Seletiva: Reciclando Ideias, Gerando Sustentabilidade”, a V Semana do Meio Ambiente 
contou com atividades voltadas à conscientização sobre a importância de práticas sustentáveis 
dentro e fora da empresa, promovendo o engajamento e reflexão dos empregados (as).  

 

 

 

 

 

 

 

 Recolhimento de materiais recicláveis no Parque do Utinga – Superintendência Regional de Belém 

III Seminário do Dia Mundial da Água – Os Mecanismos de Eficiência Hídrica 
Organizacional: Uma Abordagem em Âmbito Nacional na CPRM 

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, a CPRM/SGB 
desenvolveu diversas atividades que visam despertar a consciência sobre o uso da água de forma 
sustentável, através do III Seminário do Dia Mundial da Água – “Os Mecanismos de Eficiência 
Hídrica Organizacional: Uma Abordagem em Âmbito Nacional na CPRM/SGB”.  

Dando continuidade à metodologia aplicada pela Comissão de Sustentabilidade da empresa, os 
participantes do seminário levaram uma garrafa pet vazia como ingresso, ressaltando a importância 
do descarte adequado de lixo.  

 



 

 

 

 
Palestrante Andrea Germano - Pesquisadora em Geociências – Superintendência Regional de Porto Alegre. 

Coleta Seletiva Solidária  

Atendendo aos termos da legislação vigente sobre o assunto, o material reciclável recolhido nas 
unidades da empresa, é destinado a cooperativas e associações de catadores de materiais 
recicláveis. A coleta seletiva solidária gera renda para as cooperativas, além de trabalhar a questão 
ambiental através do descarte adequado do material reciclável. 

A Comissão de Sustentabilidade iniciou em 2017 a revitalização da Coleta Seletiva Solidária, 
objetivando que o trabalho seja realizado de maneira mais efetiva. Buscando orientar e tirar 
dúvidas dos colaboradores da CPRM/SGB, as Comissões de Sustentabilidade, explicaram sobre a 
legislação que ampara a Coleta Seletiva no âmbito empresarial, abordando o decreto nº 5.940 
publicado em 26 de outubro de 2006, o qual institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal. Houve também 
treinamentos da temática em questão com os colaboradores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Treinamento Coleta Seletiva Solidária – Superintendência Regional de Salvador.  

 

 
 

Parcerias Externas 

Nos meses de setembro e outubro a CPRM/SGB sediou no Escritório Rio de Janeiro os 
seminários de Gestão de Resíduos e Licitações Sustentáveis em parceria com o Projeto 
Compartilhando Ideias Sustentáveis, o qual é composto pelos órgãos das três esferas da 
administração pública do Estado do Rio de Janeiro, objetivando, de forma gratuita, fomentar a 
sustentabilidade e oferecer capacitação, buscando conceitos atuais de responsabilidade 
socioambiental. 

Durante o Seminário de Gestão de Resíduos, os mais variados temas sobre sustentabilidade 
fizeram parte das palestras, mostrando aos espectadores as boas práticas desenvolvidas na área, 



sucessos e dificuldades, bem como conceitos e legislações, buscando soluções para o 
gerenciamento adequado de resíduos sólidos, o que tem sido um desafio para os setores público e 
privado. 

Já em relação ao Seminário de Licitações Sustentáveis, o objetivo foi dar aos participantes uma 
visão geral da aplicação de licitações sustentáveis na Administração Pública, garantindo não só a 
seleção de proposta mais vantajosa, mas assegurar aos interessados isonomia nas oportunidades e 
habilitação de um maior número de concorrentes. 

Sediar o Seminário de Licitações Sustentáveis foi de grande importância para a nossa empresa 
por conta do estreitamento das parcerias externas com outros órgãos públicos do Estado do Rio de 
Janeiro, além de buscar a  promoção do desenvolvimento da sustentabilidade, mediante a inserção 
de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens e contratações de serviços, 
através da expansão e aperfeiçoamento das Licitações Sustentáveis na CPRM/SGB. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminários em parceria com o Projeto Compartilhando Ideias Sustentáveis – Escritório Rio de Janeiro. 

 CPRM/SGB adere ao programa Agenda Ambiental na Administração Pública  
 
A CPRM/SGB aderiu ao Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do 

Ministério do Meio Ambiente. A iniciativa tem o objetivo de integrar esforços para desenvolver 
projetos destinados à inserção da variável socioambiental no cotidiano e na qualidade de vida no 
ambiente de trabalho. O programa está sendo desenvolvido pela Comissão Nacional de 
Sustentabilidade e Coleta Seletiva Solidária.  

O termo de adesão é o instrumento de compromisso para a implementação da A3P nas 
instituições públicas e demonstra comprometimento da CPRM/SGB com a agenda socioambiental e 
a gestão transparente, além da promoção da sustentabilidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa do Ministério do Meio Ambiente está sendo desenvolvido na CPRM/SGB 


