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1. APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG, por meio do artigo 16 do
Decreto nº 7.746/2012, determina que a Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes devem elaborar e
implantar Planos de Gestão de Logística Sustentável – PLS e institui a Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP.
O PLS é uma ferramenta de planejamento que permite aos órgãos ou
entidades estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e
processos na Administração Pública, devendo ser elaborado por todos os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e as
empresas estatais dependentes.
Atenta à importância da implementação do PLS e da sustentabilidade, a
Codevasf instituiu a Comissão de Elaboração do PLS, por meio da Decisão nº 451,
em 24 de março de 2014. O documento foi elaborado de forma democrática e
construtiva, oportunizando a participação direta e indireta de todos os empregados.
No Plano foram descritas as boas práticas de sustentabilidade já adotadas,
institucionalizando e aprimorando-as, visando à sustentabilidade, bem como as que
serão desenvolvidas a curto, médio e longo prazo pela Codevasf/Sede. A versão
oficial do PLS-Codevasf/Sede foi divulgada em Dezembro de 2015, e está
disponível

no

website:

(http://www2.codevasf.gov.br/programas_acoes/acoes-

ambientais-1/plano-de-gestao-de-logistica-sustentavel-pls-1).
Para execução do plano, a Codevasf, por meio da Decisão nº 599, em 27 de
agosto de 2015, instituiu a Comissão de Implantação do Plano de Gestão de
Logística Sustentável – PLS, constituída por nove representantes das diversas
Áreas da Empresa: Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, Área de
Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, Área de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura, Área de Gestão Estratégica, Área de Gestão Administrativa e
Suporte Logístico e Presidência.
Seguindo o que prevê a Instrução Normativa nº 10/2012 (IN nº 10/2012) do
MPDG em seu artigo 13 e em consonância com a missão institucional da Empresa
de “Promover o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São
Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim, com a utilização sustentável dos recursos
5

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Plano de Gestão de Logística Sustentável - Codevasf/Sede – Resolução nº 599/2015

naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e
social”, a Codevasf por meio da Comissão de Implantação do Plano de Gestão de
Logística Sustentável – PLS-Codevasf/Sede realiza a sua primeira avaliação,
apresentando as ações desenvolvidas e implementadas na empresa, no período de
agosto/2015 a dezembro/2016, visando destacar os resultados alcançados neste
período e identificando, se necessário, as ações a serem desenvolvidas ou
modificadas para o ano subsequente.
2. FUNDAMENTOS BÁSICOS
§

Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012 – Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação;

§

Agenda Ambiental na Administração A3P, coordenado pela Secretaria de
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio
Ambiente;

§

Projeto Esplanada Sustentável – PES, coordenado pelo MPDG, por meio da
SOF/MP, em articulação com o MMA, MME e MDS;

§

Portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015 - Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão;

§

Política Ambiental da Codevasf;

§

Código de Ética da Codevasf.

3. INTRODUÇÂO
A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração
Nacional que promove o desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São
Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim com a utilização sustentável dos recursos
naturais e estruturação de atividades produtivas para a inclusão econômica e
social. Além da Sede da empresa, situada em Brasília, possui em sua estrutura 8
(oito) Superintendências Regionais e Escritórios de Representação e de Apoio.
O conceito de sustentabilidade foi a principal base para o planejamento e o
desenvolvimento das ações em 2016 na empresa. Ao dar início à implantação do
PLS-Codevasf/Sede, a Codevasf legitima seu compromisso de adotar a
sustentabilidade como um processo transformador em toda sua gestão. Os planos
de gestão de logística nas demais unidades estão em fase de elaboração.
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O marco zero para comparação e aferição dos resultados de implantação do
PLS-Codevasf/Sede foi o ano de 2015, sendo utilizado como referencial o
cronograma de iniciativas, definidos por cada tema abordado, conforme sugerido no
art. 8º, da IN nº 10/2012.
Para alcançar os objetivos e metas contidas no PLS-Codevasf/Sede, além
dos dirigentes, dos empregados e dos colaboradores adotarem conceitos e práticas
sustentáveis, aplicáveis nas suas ações do seu dia-a-dia no ambiente de trabalho, a
Codevasf criou outras duas comissões, visando integrar essas práticas: a Comissão
de Gestão de Resíduos, instituída na empresa, por meio da Decisão nº 804, de 15
de junho de 2016 e a Comissão de Implantação da Agenda Ambiental da
Administração Pública – A3P, instituída na empresa, por meio da Decisão nº 1494,
em 17 de outubro de 2016. Em reconhecimento, o Ministério do Meio Ambiente MMA concedeu Selo Verde da A3P à Codevasf, que certifica a adesão formal ao
Programa referente ao período de 2016 a 2021.
Visando

padronizar

e

regulamentar

os

procedimentos

de

trabalho,

estabelecendo diretrizes gerais para composição e funcionamento da citada
comissão, foi elaborado e aprovado o Regimento Interno da Comissão de
Implantação do PLS-Codevasf/Sede, por meio da Decisão nº 673, em 26 de outubro
de

2016.

Disponível em:

http://www.codevasf.gov.br/programas_acoes/acoes-

ambientais.
Nesse aspecto, o plano tem um papel extremamente relevante na empresa,
por estabelecer estratégias para práticas de sustentabilidade, provocando
mudanças de hábitos, valores e de orientação individual e coletiva em seus
funcionários, colaboradores e estagiários a estarem engajados à ideia de
desenvolvimento sustentável, preservação dos recursos naturais e do meio
ambiente.
O presente relatório de acompanhamento é composto por ações específicas
inseridas nos eixos temáticos: material de consumo, energia elétrica, água, esgoto e
telefonia, coleta seletiva, qualidade de vida no trabalho, compras e contratações
sustentáveis e deslocamento de pessoal. Apresenta resultados relevantes que
servirão de elementos essenciais para a realização das revisões e atualizações
para manter o PLS-Codevasf/Sede, coeso com a realidade atual da Empresa.
Importante lembrar que o processo de revisão e atualização é dinâmico,
contínuo, participativo e de responsabilidade compartilhada e, por isso, envolve
7
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todas as unidades orgânicas da empresa, assim como instituições e órgãos das
esferas governamentais e não governamentais.

4. RELATÓRIO DE ACOMPAMHAMENTO DOS EIXOS TEMÁTICOS
4.1. Materiais em Geral
As diversas ações e campanhas de conscientização realizadas na empresa,
visando alertar e estimular os funcionários, colaboradores e estagiários da
necessidade de reduzir o impacto negativo causado pela realização das atividades
de caráter administrativos e operacionais no dia-a-dia no ambiente de trabalho,
levaram-os a repensar suas práticas e incentivar a redução de gastos.
§

Papel para impressão

As

campanhas informativas estimulando a

redução

de impressões

desnecessárias de documentos foram reforçadas, bem como a importância de se
usar frente e verso, por ser um forte aliado à redução do uso de papel.
No início de 2016, foi retirado do Sistema de Rastreamento de Documentos –
SRD a opção impressão da Guia de Tramitação, visando dessa forma à redução de
custos relacionados ao consumo de papel, cartuchos e toners.
Foi constituído pela Decisão nº 388 e Decisão nº 389, em 14 de abril de
2016, respectivamente, o Sistema Eletrônico de Informações – SEI como sistema
oficial de informações, documentos e processos eletrônicos no âmbito da Codevasf
e um grupo de trabalho para coordenação e implantação da referida ferramenta no
prazo de 10 meses, a contados a partir da disponibilização do código-fonte pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG, na Sede e nas
Superintendências Regionais. No momento a Codevasf aguarda a liberação do
código fonte pelo MPDG, para uso do software.
A Gerência de Patrimônio, Materiais e Serviços Auxiliares - AA/GSA, por
intermédio da Unidade de Acervos Documentais, em conformidade com a Portaria
nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de
Energia Elétrica e Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal,
adotou o carimbo constando data, nº do DOU, seção e página, em substituição à
folha do Diário Oficial da União como forma de redução de gasto com papel.
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A medida foi adotada em toda empresa, de forma a minimizar o impacto ambiental e
gerar economia financeira. A Unidade de Acervos Documentais deixará de gastar
por ano 3 resmas de papel, conforme levantamento realizado.
§

Cartuchos/toners para impressão e material de tecnologia da informação

As empresas fornecedoras dos materiais de consumo (toners e cartuchos de
impressoras), bem como os materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação
- TI, são contratadas, na forma de Sistema de Registro de Preços, por meio do
Pregão Eletrônico.
O recolhimento dos recipientes de toners e cartuchos vazios de impressoras é
realizado por meio da Cooperativa de Reciclagem, Trabalho e Produção –
CORTRAP, que é responsável pelo transporte e destinação adequada, garantindo
que os resíduos químicos desses produtos não afetem o meio ambiente. Nos
últimos anos foram recolhidos na empresa aproximadamente 600 cartuchos/toners.
Gradativamente a empresa está substituindo as impressoras de maior impacto
no consumo por impressoras mais eficientes e econômicas que imprimam em frente
e verso.
Cabe ressaltar que a Codevasf está dando preferência à utilização de impressão
com estilo de fonte de texto capaz de economizar tinta e/ou toner - Ecofont (Spranq
eco sans), software disponível em programas editores de texto capaz de gerar
economia de custos relacionados à impressão, bem como substituindo, quando
possível, o uso de documento impresso por documento digital e mensagens
eletrônicas (e-mail) na comunicação reduzindo o uso do papel, tinta e/ou toner.
§

Copos descartáveis

Houve uma redução considerável no consumo de copos descartáveis, graças às
campanhas adotadas na empresa junto aos funcionários, colaboradores, estagiários
e visitantes, estimulando o uso de copos e xícaras reutilizáveis. A campanha foi
monitorada de forma a se atingir os objetivos. Desta forma, estão previstas novas
aquisições de copos e xícaras reutilizáveis que serão disponibilizados, no
almoxarifado, para o público assistido pela campanha.
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Com essas medidas, a meta de diminuir em 10% o consumo de materiais em
geral - papel e cartuchos para impressão, material de TI e copos descartáveis foi
alcançada em 2016.

4.2. Energia Elétrica
A busca pela eficiência energética na empresa teve como objetivo principal inibir
a cultura do desperdício, visando assim à redução do consumo de energia para não
ultrapassar a demanda contratada. O monitoramento e a manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos de ar-condicionado foram intensificados.
Nesse sentido a Empresa promoveu ações e campanhas informativas de
economia e uso eficiente de energia, enfatizando práticas econômicas nas áreas de
climatização, iluminação, entre outros, como: desligar os equipamentos eletrônicos
quando não estiverem sendo usados; fechar as portas quando ligar o ar
condicionado e aproveitar as condições naturais do ambiente de trabalho –
ventilação e luz solar.
Tabela 1: Valores referentes ao consumo de Energia Elétrica na Empresa.

Ano

Consumo
(kwh)

Valor (R$)

2015

1.803,333

874.659,35

2016

1.754.540

932.167,33

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

Visando a redução de consumo e, consequentemente, diminuição da conta de
energia, a Empresa gradativamente está adquirindo e substituindo equipamentos
antigos por equipamentos mais econômicos com o selo Procel de economia de
energia, categoria A, como: ares-condicionados e refrigeradores. O acréscimo de
valor verificado em 2016 ocorreu devido o aumento da bandeira tarifária de energia
elétrica.

4.3. Água e Esgoto
A empresa está alinhada à utilização sustentável de água, com foco na redução
contínua do consumo e do desperdício, para tanto, realizou em toda instalação
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predial de água e de coleta de esgotos, revisões e reparos, visando identificar e
diminuir as perdas de água e com impacto na redução do valor da conta de água.
A água utilizada na empresa provém do sistema público de responsabilidade da
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb.
A alteração da rotina dos procedimentos de manutenção e substituição de peças
danificadas, alteração da forma de acompanhamento do consumo e gastos com
água e esgoto permitiram um controle amiúde das ocorrências de vazamentos. Para
isso, ações de combate ao desperdício da água através de detecção e correção de
vazamentos, uso de aparelhos economizadores de água, divulgação de índices de
consumo de água, desenvolvimento de campanhas de conscientização ambiental,
estão sendo intensificados.
Tabela 2: Valores referentes ao consumo de Água na Empresa.

Ano

Consumo
(m³)

Valor (R$)

2015

745,16

177.598,38

2016

734

204.045,06

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

4.4. Telefonia
A necessidade de eficiente e contínuo fluxo de informações entre sede e
superintendências regionais por meio de sistema de telefonia para auxiliar as
atividades da empresa, bem como a necessidade de redução no consumo
telefônico, foi implantado gradativamente uma solução de comunicações unificadas,
composta de central de telefonia baseada na tecnologia Internet Protocol IP,
Gateway digital, aparelhos telefônicos IP e um conjunto de softwares para
integração ao sistema.
A telefonia, uma área de significativa importância da empresa, evoluiu no
conceito

de

comunicação

moderna

como

comunicações

unificadas,

que

disponibilizam todos os recursos de comunicação de forma integrada, sejam por
voz, vídeo ou comunicações móveis, como o celular. Esses recursos permitem a
comunicação integrada por quaisquer dispositivos e aumenta significativamente a
capacidade de tomada de decisão no menor tempo entre Sede/Superintendências
regionais.
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Desde a instalação da telefonia Internet Protocol – IP, a empresa teve como
principal benefício a redução de custos, em geral, que ficou aproximadamente em
40%, podendo chegar em até 70%, visto que a rede de dados não está sujeita à
mesma tarifação das ligações telefônicas convencionais, que é calculada em função
de distância e horário de utilização estabelecidos pelas operadoras de telefonia.
Além do que o sistema é totalmente aberto e de fácil manutenção, o que reduz
gastos.
Cabe ressaltar que na contratação de empresa especializada na prestação
de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, a Empresa aderiu à ATA da Central
de Compras do Ministério de Planejamento, com um ganho substancial nas tarifas,
nas modalidades Local, Longa Distância Nacional - LDN a ser executado de forma
contínua, reduzindo desta forma os custos, em benefício do atendimento às
demandas sociais.
Tabela 3: Valores referentes ao consumo de Telefonia na Empresa.

Ano
2015
2016

Consumo
(minutos)
622.128,00
565.874,00

Valor (R$)
100.573,94
94.404,42

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

Em 2015, foram instaladas salas de videoconferências com terminais com
resolução HD, com câmera web e sistema de viva-voz de alta definição, na
Empresa, permitindo a comunicação simultaneamente por meio de áudio e vídeo
em tempo real, visando à redução de custos com telefonia, diárias, passagens e
deslocamentos de funcionários e a otimização de tempo.
Dessa forma, foi viável realizar reuniões e alinhar assuntos importantes
utilizando o recurso de videoconferência de forma eficiente e prática. Essa ação
teve início no final de 2015 e ao longo de 2016 foi implementada em todas as oito
superintendências regionais. No momento não dispomos de dados para realizar a
análise, porém é possível projetar uma redução de custos com telefonia.
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Tabela 4: Realização de Videoconferências na Empresa.

Ano

1º semestre

2º semestre

Total

2015

133

151

284

2016

119

180

299

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico

4.4. Coleta Seletiva
Em 2008, a Codevasf implantou a coleta seletiva solidária em atendimento ao
decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, realizando o acompanhamento e o
apoio dos serviços relacionados à coleta, armazenamento e destinação correta dos
resíduos: papel, lâmpadas fluorescentes, copos plásticos para café e água.
Em 2016, por meio da decisão nº 804, de 15 de junho de 2016 foram
aprimoradas e ampliadas a separação e a destinação correta dos resíduos sólidos
gerados na Empresa em parceria com a coleta seletiva dos Serviços de Limpeza
Urbana do Distrito Federal - SLU. Porém as lâmpadas fluorescentes, os materiais
perfurocortantes, papel e papelão são destinados, respectivamente, às empresas
especializadas contratadas: DMS Ambiental, BELFORT – Gerenciamento de
Resíduos Ltda. e a CORTRAP, que realizaram o acompanhamento e apoio dos
serviços relacionados à coleta, pesagem e destinação correta dos resíduos.
Cabe frisar que a

Codevasf/Sede possui um Plano

Simplificado de

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, uma vez que presta
serviços ambulatoriais básicos (médico/odontológico) e de primeiros socorros aos
funcionários, colaboradores e estagiários.
Todos os resíduos gerados nos serviços de saúde da Empresa são separados,
armazenados, transportados e descartados adequadamente em conformidade com
a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que trata do referido assunto.
Ressalta-se que os resíduos provenientes dos serviços de saúde são colocados
devidamente identificados em saco de material resistente e impermeável, baseado
na NBR 9191/2000 da ABNT e armazenados em recipiente apropriado. b) Os
perfurocortantes são depositados em caixas do tipo descarpack e levados para
usinas de tratamento, onde são incinerados e dispostos em células de aterro
sanitário. Cabe ressaltar que esses serviços são realizados pela empresa
especializada contratada - BELFORT.
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Tabela 5: Quantidade de Resíduos Gerados na Empresa.

Ano

Papel
(resma)

Lâmpadas

Copos

Copos

Fluorescentes

plásticos

plásticos

(unidade)

(50ml)

(200ml)

2015

5.589

*

13.536

6.218

2016

6.055

*

7.580

4.308

Fonte: Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico
*devido ao quantitativo mínimo exigido pela empresa especializada, não ter sido atingido, as lâmpadas não
foram direcionadas. Porém se encontram armazenadas em local adequado na empresa.

Com a ampliação da separação dos resíduos gerados na empresa, foram
adquiridos e disponibilizados, conforme especificado na Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA Nº 275/2001, dois carros coletores de
resíduos para o restaurante, com tampa para armazenamento e deposição correta
do lixo orgânico e seco; quatro coletores de resíduos com divisórias – plástico,
papel, metal e vidro e quatro coletores para lixo orgânico, para as copas; um
conjunto de coletores coloridos de resíduos na área externa da empresa e dois
coletores de resíduos infectantes para o ambulatório.
Em setembro de 2015, no sentido de conscientizar seus empregados no
recolhimento e destinação correta do óleo de fritura, foi formalizado um Termo de
Parceria entre Codevasf/Caesb por meio do PLS-Codevasf/Sede, visando apoiar o
projeto Biguá, uma ação social da Caesb de coleta, reaproveitamento e destinação
final de óleo de fritura. O óleo doado, cujo destino final é a produção de biodiesel e
sabão, é oriundo do restaurante da Empresa e das residências dos funcionários,
colaboradores e estagiários. A Caesb também disponibilizou um coletor tipo
bombona plástica, com capacidade de 10 litros, colocada nas dependências da
empresa.
Em comemoração ao dia internacional da reciclagem em maio de 2016, e em
parceria com o Laboratório de Materiais Expressos e de Papel Artesanal –
LEME/UnB, a Codevasf, por meio do PLS-Codevasf/Sede disponibilizou três
coletores de bitucas de cigarros em pontos estratégicos da Empresa. Ressaltamos
que os coletores foram produzidos por funcionários da área dos serviços gerais
reutilizando materiais existentes na própria Empresa. Foi disponibilizada também,
em parceria com a Estação de Metarreciclagem, uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, uma caixa coletora de resíduos eletrônicos na
entrada principal da empresa.
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Em junho de 2016, buscando incentivar os empregados, colaboradores e
estagiários quanto ao destino correto dos medicamentos vencido, a Codevasf
disponibilizou no hall da empresa um coletor de medicamentos vencidos e/ou
usados, em parceria com a Caixa de Assistência à Saúde dos Empregados da
Codevasf - CASEC e a empresa BELFORT.
Visando despertar sobre a necessidade de dar uma destinação correta não só
às pilhas, mas a todos os tipos de baterias usadas, a Codevasf, em agosto de 2016,
disponibilizou um coletor papa-pilhas no hall da empresa.
4.5. Qualidade de Vida
A Codevasf é comprometida com a saúde, segurança, higiene e bem-estar dos
seus funcionários, colaboradores e estagiários, investindo em medidas que
garantem e promovem o bem estar físico, mental e social de todos no ambiente de
trabalho, tornando-o mais seguro, saudável e humano.
A empresa possui uma Política de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT),
aprovada pela Resolução n. 729, de 25/6/2010. Esta Política é consubstanciada em
um Programa de Qualidade de Vida - PQV subdivido em três eixos: 1) Prevenção,
2) Prevenção/Assistência e 3) Assistência. Aprovada por meio da Resolução nº
729/2010.
O Programa é de responsabilidade da Gerência de Gestão de Pessoas e
executado pela Unidade de Benefícios e Saúde Ocupacional. As ações que se
destacam pelo maior índice de participação dos empregados são: a ginástica
laboral, o Exame Periódico de Saúde - EPS, a Semana de Qualidade de Vida, a
Campanha de Vacinação e o Programa de Acompanhamento Psicossocial.
Desenvolve ações de segurança do trabalho, que têm a finalidade de prevenir
acidentes e proteger a integridade do empregado no local de trabalho. A empresa
conta com as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – CIPA, responsáveis
pela realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho –
SIPAT na Sede e Superintendências Regionais – SR’s, despertando uma cultura
prevencionista em todos os níveis da Empresa e com a participação do maior
número de entidades parceiras.
A Codevasf segue os direitos trabalhistas e defende a justa relação empresafuncionário, por meio de ações e atividades voltadas para garantir um ambiente de
trabalho humanizado e seguro para os funcionários e colaboradores, adotando
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medidas necessárias para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Para
tanto, facilita e estimula os funcionários a participarem das ações de qualidade de
vida e medicina preventiva.
A qualidade de vida praticada na empresa envolve um conjunto de ações,
integrando atividades culturais, diversos atendimentos sociais e de apoio em
circunstâncias críticas que podem afetar o bem-estar de todos. Para tanto, conta
com a parceria efetiva da Casec, CIPA, Equipe do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, Sindicato Nacional dos
Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário – Sinpaf/Codevasf e a
Associação dos Empregados da Codevasf – Assemco.
Os exames médicos ocupacionais, além de atenderem às exigências legais,
visam à prevenção e detecção de doenças. Ao final dos exames, o médico do
trabalho emite os Atestados de Saúde Ocupacional – ASO, evidenciando se o
empregado está apto para executar suas atividades laborais.
Benefício de Complementação Remuneratória para Recuperação da saúde
A complementação remuneratória para recuperação da saúde é um benefício da
Codevasf normatizado pela N-212 e aprovado pela Resolução nº 372, de 08 de
junho de 2016, que tem por objetivo assegurar a manutenção da situação
econômica do empregado para o restabelecimento da saúde.
Inicialmente instituído por meio do Ato da Presidência n.º 77, de 10 de março de
2014 até 10 de março de 2015, homologado pela Diretoria Executiva, por meio da
Resolução n.º 128, de 11 de junho de 2014.
Licença Maternidade
A Codevasf concede à empregada, licença maternidade por 120 dias, conforme
estabelecido na Lei nº 8213/91, como também, autorizada pela Diretoria Executiva,
por meio da Resolução Nº 362, de 09 de abril de 2009, a prorrogação da licença
maternidade, mediante solicitação da empregada, em mais 60 (sessenta) dias,
conforme estabelece a Lei 11.770, de 09/09/2008.
Este é mais um benefício implantado pela CODEVASF e que será de grande
importância para as gestantes e adotantes, pois promoverá uma maior assistência à
criança, mediante dedicação integral da mãe ou responsável, bem como, servirá de
fortalecimento dos laços afetivos e para o desenvolvimento infantil.
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A empregada adotante ou que obtiver guarda judicial terá direito também aos
120 dias, independente da idade da criança, conforme alteração das Leis nº 8.212 e
8.213/91 através da Lei nº 12.873, de 24/10/2013.
Cláusula Vigésima - Proteção à Maternidade e à Paternidade

A CODEVASF assegurará às suas empregadas gestantes, na hipótese de
estarem expostas ou submetidas a condições insalubres ou perigosas, na
conformidade da legislação aplicável, ou mediante prescrição médica, o automático
remanejamento de atividades e/ou local de trabalho, durante o período de gestação.
Parágrafo Primeiro – A CODEVASF assegurará a empregada lactante que retornar
da Licença - ACT-2016/ACT2016.doc Maternidade (120 mais 60 dias) o abono de
2(duas) horas na jornada diária de trabalho de 8 (oito) horas, sendo estes
concedidos em dois intervalos de 1 (uma) hora, para amamentação do próprio filho
até que este complete 1 (um) ano de idade, não cumulativo com o previsto no artigo
396 da CLT, desde que assim solicite até o fim da licença, mediante comprovação
médica. a) A jornada para amamentação terá início imediatamente após o fim da
licença maternidade, mesmo que a empregada goze de 2 (duas) semanas de
licença médica prevista no parágrafo segundo do artigo 392 da CLT. Parágrafo
Segundo – Fica garantido aos empregados o direito da prorrogação da licença
paternidade por 15 (quinze) dias, nos termos da Lei 11.770/2008, com as alterações
da Lei 13.257/2016, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no Parágrafo Primeiro do
artigo 10 do ADCT, mediante apresentação de certidão de nascimento.
Ginástica laboral
O Programa de Ginástica Laboral visa a manutenção da prevenção das
doenças relacionadas a LER/Dort, como também diminuição do absenteísmo,
aumento da produtividade, melhoria no ambiente de trabalho, diminuição do
número de acidentes de trabalho, prevenção das doenças por traumas
cumulativos, melhoria contínua da integração entre empregados e melhoria da
imagem (interna e externa) da CODEVASF.
A Ginástica Laboral é utilizada como um instrumento para a melhoria da
saúde do trabalhador. Consiste em uma atividade física orientada, composta por
exercícios de fácil execução e curta duração, praticada no trabalho durante o
horário do expediente.
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Atua de forma preventiva nos distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho, impactando positivamente na saúde dos empregados, ocasionando a
redução

destas

doenças

e,

consequentemente,

do

absenteísmo

e

dos

afastamentos prolongados.
Como benefícios principais decorrentes da prática da Ginástica Laboral,
destaca-se a redução da fadiga corporal e mental, bem como das queixas
relacionadas a dores musculares e fadiga visual.
Assim, a Ginástica Laboral atende:
§

Exigência do Ministério do Trabalho e Emprego através da Norma
Reguladora 17.

§

A Resolução

nº 729, de 25/06/2010 da

Diretoria

Executiva

da

CODEVASF, onde aprova o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
– QVT, fls. 03 a 176 do processo nº 59500.000423/2010-11, onde na fls.
09 descreve os aspectos positivos da Ginástica Laboral, na prevenção
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT).
§

O Acordo Coletivo de Trabalho ACT 2015/2016, da Cláusula Trigésima
Terceira, parágrafo terceiro, onde diz:” A Codevasf implementará ações
necessárias à prevenção das ocorrências de lesões por esforços
repetitivos e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
(LER/DORT), em todos os setores da Empresa, inclusive visando a
implantação de ginástica laboral nas Superintendências Regionais”.

Vale cultura
A Codevasf concede Vale Cultura a seus empregados, mensalmente, em
conformidade com o disposto no Programa de Cultura do Trabalhador – PCT e
legislação vigente.
Prorrogação de licença acompanhamento
Cláusula Vigésima Oitava - Abono de Faltas

A CODEVASF abonará as faltas de seus empregados, em caráter especial,
por até 5 (cinco) dias consecutivos, além dos dias concedidos pela legislação
vigente, sem prejuízos de salário, vantagens e demais direitos, nos seguintes
casos: a) Em caso de falecimento de cônjuge, ascendente ou descendente de
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primeiro e segundo graus, inclusive colaterais (irmãos), sogro e sogra, genros e
noras. Caso o sepultamento \ACT-2016\ACT2016.doc ocorra em localidade/região
diferente e distante daquela de lotação do empregado poderá ser concedida
prorrogação do número de dias, em comum acordo com a Empresa.
Parágrafo Primeiro – A CODEVASF também abonará as faltas de seus
empregados, em caráter especial, por até 5 (cinco) dias consecutivos, sem
prejuízos de salário, vantagens e demais direitos, mediante apresentação
obrigatória de atestado ou laudo médico que comprove a doença e necessidade de
acompanhamento de cônjuge, ascendente ou descendente de 1º grau ou outros
dependentes legais. Mediante manifestação médica a Empresa poderá conceder
prorrogação do número de dias.
Parágrafo

Segundo

–

Havendo

necessidade

de

continuidade

do

acompanhamento, a CODEVASF poderá autorizar a antecipação do gozo de
Prêmio Assiduidade ou de férias não vencidas, desde que tenha decorrido ao
menos 1 (um) ano da data de admissão.

4.5.1 Projetos em fase de implantação
§

Sala de Apoio à Amamentação destinada às funcionárias que retornam
da licença maternidade. A intenção é prover a essas mães um ambiente
acolhedor, tranquilo e adequado à coleta e ao armazenamento do leite
materno, para que ele seja oferecido posteriormente para a criança, com
segurança e qualidade, ou ser doado ao Banco de Leite do Hospital
HRAN, nosso parceiro desde 2013;

§

Espaço de Convivência coletivo na empresa, pensado e criado para ser
um ambiente de relaxamento, descontração, interação e congraçamento
dos empregados;

§

Projeto Complementar de Acessibilidade que, além de atender às
exigências legais, visa promover a inclusão social e criar mecanismos de
acessibilidade ao prédio da empresa. O projeto contempla a construção
de rampas de acesso, elevadores com painel em braile, instalação de
equipamentos de mídia para pessoas com pouca ou sem visão, na
biblioteca. Cabe lembrar que alguns mecanismos de acessibilidade já
foram implementados como: rampas, adaptação dos banheiros e auditório
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para Portador de Necessidades Especiais – PNE ou com mobilidade
reduzida.

4.5.2 Atividades realizadas em 2015
Semana de Qualidade de Vida

10 a 13 de novembro de 2015
Tema “Viver em Harmonia”, com foco em saúde mental e trabalho.
§

Palestra "Saúde Mental no Serviço Público" - prof.ª Dr.ª Carla Antloga –
UnB;

§

Palestra "Conflito de relacionamentos no trabalho" - Prof.ª Dr.ª Ana
Magnólia – UnB;

§

Palestra "Saúde Mental e Trabalho: causas, sintomas e intervenções" Fernanda Duarte (psicóloga) – UnB;

§

Palestra “Saúde Integral da Mulher” - Dr.ª Miriam Ponddaag (Casa da
Mulher Brasileira);

§

Palestra "Um projeto chamado felicidade" - Carla Furtado (especialista em
psicologia positiva);

§

Oficina de Pintura em Tela - Anoushe Duarte;

§

Oficina "Escrita: terapia gratuita e eficaz" - Maria Eduarda Guerra;

§

Oficinas "Kusudama: remédio para a mente!" - Johnatan Santos (menor
aprendiz – AA/GGP);

§

Oficinas de autoestima - Mary Kay;

§

Oficina de Defesa Pessoal - Leonardo Frias;

§

Plantão psicológico - psicanalista Cristina Carvalho;

§

Show de talentos.

Outras atividades:
§

Exames Médicos Ocupacionais;

§

Campanha de vacinação - como medida de prevenção contra a gripe;

§

Ginástica laboral;
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§

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho
realizado pela CIPA. Palestras ministradas: Questões para reflexão sobre
diversidade nas empresas, Bem Estar, Vigilantes do peso, Aspectos
sobre segurança, DST e AIDS;

§

Treinamento sobre primeiros socorros realizado pela CIPA;

§

Papai Noel dos Correios - Divulgação na Empresa e participação dos
empregados na campanha de doação de brinquedos dos Correios;

§

Confecção da árvore de natal e de todo o material decorativo usando
material sustentável. A ação visou estimular o espírito Natalino e a
consciência ecológica na Empresa. Foram utilizados galhos secos de
arbustos na estrutura da árvore e, para os enfeites, papéis descartados,
sendo confeccionados diversos origamis.

4.5.3 Atividades realizadas em 2016
Semana de Qualidade de Vida

Data: de 24 a 27 de outubro de 2016
Tema: Programe seu bem-estar
§

Show de talentos;

§

Concurso de culinária visando o reaproveitamento de alimentos;

§

Palestra “Educação financeira e Economia doméstica” - Marcos André
Prandi (Economista);

§

Palestra “Finanças pessoais – Dicas úteis” – Lusana Borges/Pablo
Oliveira;

§

Palestra “Finanças pessoais” - Ronalde Silva Lins (vice-presidente do
Corecon-DF);

§

Palestra “Organização do Tempo e Trabalho” - Lear Valadares (Consultor
e sócio diretor da Alpha Index);

§

Workshop “Como se organizar e cuidar da casa com ou sem
empregada?” Dicas para facilitar o seu dia-a-dia´- Zezé de Sousa
(Personal organizer);

§

Workshop - ´Organização da casa e do trabalho - Marca Clean.
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Outras atividades:
§

Exames Médicos Ocupacionais;

§

Campanha de vacinação - como medida de prevenção contra a gripe;

§

Ginástica laboral;

§

SIPAT – tema: “Mais vale uma vida segura que mil seguros de vida.”;

§

Campanha de prevenção da AIDS, com distribuição de botons a todos
empregados, colaboradores e estagiários;

§

Exposição Meu Hobby - visando valorizar os talentos dos funcionários da
empresa em diversas técnicas: bordado, costura, crochê, escultura, fios e
fitas, fotografia, louça, madeira, mosaico, papel (papel marche, origami e
quiling), patchcolagem, patchwork e trabalhos com miçangas, tecidos,
tricô, vidro, couro ou borracha;

§

Confecção da árvore de natal e de todo o material decorativo usando
material sustentável, foram confeccionados pelas comissões: PLSCodevasf/Sede, de Gestão de Resíduos, e da A3P, com a participação
dos funcionários. A ação visou estimular o espírito natalino e a
consciência

ecológica

na

empresa,

priorizando

os

8

R's

da

Sustentabilidade – refletir, reduzir, reciclar, respeitar, reparar, reutilizar,
repassar e responsabilizar-se.

4.6. Compras e Contratações Sustentáveis
A Empresa, preocupada com a melhor utilização da verba pública e com o
cumprimento da legislação vigente, vem se adequando à nova visão de
sustentabilidade, assegurando assim o equilíbrio entre custo/benefício.
Nesse sentido, está sendo realizada a inserção de diretrizes e critérios de
sustentabilidade nos editais, processos e contratos. Para tanto, todos os
instrumentos padrões de licitação da Empresa estão passando pelo processo de
revisão/atualização, constituindo-se em uma obrigação em todos os instrumentos de
compras, contratações e obras.
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Tabela 6: Editais com critérios de sustentabilidade na Empresa.

Ano

1º semestre

2º semestre

Total

2015

3

4

7

2016

3

2

5

Fonte: Presidência-Secretaria de Licitações

Nas aquisições realizadas em 2016, destacam-se:
§

Editais e contratos para execução de serviços de limpeza e jardinagem
estão contemplando as resoluções do CONAMA, IBAMA, instruções
normativas e legislação correlata, onde estão inseridos critérios e padrões
relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente,
com vistas ao uso racional dos recursos ambientais;

§

As alterações em curso nos editais e contratos de obras e serviços de
engenharia quanto aos critérios de sustentabilidade visam principalmente
à economia no consumo de água e energia, minimização na geração de
resíduos e sua destinação adequada, racionalização do uso de matériasprimas, redução de emissão de poluentes, adoção de tecnologias menos
agressivas ao meio ambiente, bem como a utilização de produtos de
baixa toxicidade;

§

Editais e contratos de execução de serviços de manutenção predial e
reformas atendem e observam os critérios de sustentabilidade ambiental,
previstos na instrução normativa SLTI/MPOG nº 01/ 2010, a legislação
sanitária vigente, o disposto na resolução CONAMA nº 20, de 7 de
dezembro de 1994 e nº 257, de 30 de junho de 1999, IN nº 6 de 3 de
novembro 1995 e do Decreto nº 5.940/2006.

4.7. Vigilância
A segurança é realizada por empresa especializada na prestação de serviços de
vigilância armada e desarmada, 24 horas, de forma contínua no âmbito da empresa,
visando assegurar: a integridade física dos servidores e colaboradores, garantir a
segurança do público em geral, bem como a integridade do patrimônio público
(instalações, equipamentos, acervo documental) não permitindo a sua depredação,
violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao
patrimônio público.
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A prestação de serviços de vigilância patrimonial na empresa visa um controle
efetivo de toda a movimentação no edifício. Os vigilantes são alocados em pontos
estratégicos de entrada e saída de pessoas, veículos e materiais.
E para o monitoramento mais eficiente, foi instalado um sistema de câmeras
por toda a área interna e externa do prédio para controle de entrada e saída de
pessoas pela garagem e portaria principal, bem como a instalação de catracas
eletrônicas na portaria principal do edifício e no restaurante.
Cabe frisar que se encontra em processo de ampliação na empresa um
sistema de monitoramento no estacionamento externo da empresa, com instalação
inicial de 6 (seis) câmaras.

4.8. Serviço de Limpeza e Jardinagem
Os serviços de limpeza e jardinagem são prestados por empresas
especializadas, contratadas por meio de licitação na modalidade de menor preço.
A empresa de serviços de limpeza - Centralimp é responsável pela prestação
dos serviços de limpeza, higiene e conservação de bens móveis/imóveis, com
fornecimento de materiais.
A empresa Palmácea Jardim Ltda. é responsável pelos serviços de jardinagem
e manutenção das áreas verdes da Codevasf, efetuando serviços de podas,
manutenção de hortas e viveiros, tratos de gramados, adubação, capina manual e
mecânica, bem como o fornecimento de materiais, insumos e equipamentos
necessários à execução dos serviços.
De maneira a obter melhor resultado, a execução dos serviços de limpeza e
jardinagem são fiscalizadas e monitoradas pelos fiscais do contrato que são
designados por meio de decisões. Dessa forma, torna-se possível fiscalizar de
forma eficaz a adoção de práticas de sustentabilidade, previstas nos respectivos
contratos de serviços.
Cabe ressaltar que nos Termos de Referência - TR para a contratação desses
serviços contém item prevendo treinamentos e capacitações periódicos, a serem
promovidos pela contratada, para treinar e habilitar os prestadores de serviços
quanto ao tema sustentabilidade. Em 2016 foram realizadas duas capacitações
para todos os prestadores de serviços, abordando os temas: coleta seletiva,
destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza e
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copeiragem, bem como o uso correto dos coletores coloridos para os diferentes
tipos de resíduos, conforme especificado na Resolução CONAMA Nº 275/2001.
4.9. Deslocamento de Pessoal
§

Transporte, Combustíveis e Lubrificantes

O controle da manutenção preventiva e corretiva e o uso dos transportes
terrestre e aéreo da empresa (10 ( dez) veículos e uma aeronave) são realizados
por empresas especializadas contratadas pela Codevasf, que fiscaliza e monitora
as condições de segurança, higienização, abastecimento e a

manutenção dos

mesmos.
As manutenções são realizadas pelas empresas: Ticket log e Farmaer,
respectivamente manutenção veicular e de aeronaves, sendo que a empresa de
manutenção veicular emite mensalmente um relatório de desempenho da frota,
tanto de manutenção como de combustível.
5. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO
Como parte dos esforços de sensibilização e capacitação, e ainda como
ferramenta de disseminação de boas práticas socioambientais, em 2016, a
empresa realizou uma série de eventos sobre a temática socioambiental, visando
incentivar a participação individual e coletiva na preservação do meio ambiente e
uso sustentável dos recursos naturais e bens públicos e sensibilizar sobre a
importância da adoção de práticas sustentáveis para combater de maneira efetiva
as formas de desperdício. Sendo realizadas diversas campanhas e ações
motivacionais, visando mudanças de hábitos e comportamentos individuais e
coletivos no ambiente de trabalho.
5.1 Atividades realizadas
Em 2015:
§

Capacitação da Equipe de Prevenção de Acidente de Trabalho – CIPA,
exercício 2015/2016.

§

Adesivação na empresa com material educativo, doados pela Comissão
da A3P do MMA, de conscientização de consumo de energia, consumo
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de papel e copos plásticos que foram afixados em todas as áreas
estratégicas e equipamentos de TI da empresa.
§

Apresentação de Banner do PLS e publicação nos anais do I Seminário
Solo e Água no contexto de Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas,
realizado em Brasília no dia 04 de dezembro de 2015.
A publicação dos anais se encontra disponível em:
www.codevasf.gov.br/principal/publicacoes/publicações-atuais.

§

Oficinas motivacionais de reaproveitamento de materiais recicláveis para
a confecção de enfeites sustentáveis a serem utilizados na árvore de
natal da empresa.

Em 2016:
§

Criação do e-mail do PLS-Codevasf/Sede, como um canal direto de
comunicação com os funcionários – pls.sede@codevasf.gov.br;

§

Campanhas de conscientização para a separação e redução de geração
de resíduos sólidos na empresa: papel e copos plásticos descartáveis água e café;

§

Ciclo de palestras educativas, ministrada por funcionário do SLU, visando
orientar e informar sobre a importância da coleta seletiva não só na
empresa, mas também nas suas residências;

§

Capacitações ministradas por técnico da SLU aos funcionários dos
serviços da limpeza e de copeiragem da Servlimp, quanto à importância
da coleta seletiva e o uso correto dos coletores;

§

Orientações ministradas à prestadora de serviços do Restaurante,
Plataforma da Alimentação, quanto à importância da coleta seletiva e o
uso correto dos coletores;

§

Campanha educativa de incentivo para acionar apenas um dos
elevadores de cada vez, visando à redução do consumo de energia;

§

Campanhas na INTRANET, e-mails e alertas por meio de pop ups com
mensagens de incentivo para mudanças de hábitos, comportamento e
padrões de consumo dos temas trabalhados no PLS;

§

Fixação de material visual nos murais de todos os corredores da
empresa, visando à conscientização dos funcionários quanto ao uso
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correto dos coletores, bem como quais os tipos de resíduos que podem
ou não serem depositados nos compartimentos da coleta seletiva;
§

Campanha de estímulo à adoção de copos e xícaras permanentes,
visando Meta Zero de consumo de copos descartáveis, afixando adesivos
e disponibilizando nas copas, copos de vidros para os visitantes e
eventualmente estagiários e funcionários;

§

Capacitação da Equipe de Prevenção de Acidente de Trabalho – CIPA,
exercício 2016/2017.

§

Em todos os andares foram fixados na parte externa dos elevadores,
placas com a frase de reflexão e incentivo ao uso de escadas: “Prefira as
escadas! Você economiza energia elétrica e queima calorias“;

§

Fixação de adesivos nas portas das salas com aparelho de ar
condicionado em uso, com alerta para mantê-las fechadas, visando à
redução de consumo de energia elétrica;

§

Alternância na quantidade de elevadores funcionando no horário de
menor movimento;

§

Oficinas motivacionais de reaproveitamento de materiais recicláveis como
retalho de tecidos para a confecção de fuxicos;

§

1º concurso de aproveitamento integral de alimentos – SuperChef
Codevasf, visando diminuir o desperdício e fazer a reflexão sobre as
questões ambientais e socioeconômicas que envolvem o tema;

§

Apresentação de Banner do PLS e publicação nos anais do II Seminário
Solo e Água no contexto de Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas,
realizado em Brasília nos dias 03 e 04 de novembro de 2016. A
publicação

dos

anais

se

encontra

disponível

em:

www.codevasf.gov.br/principal/publicacoes/publicações-atuais.

6. DIVULGAÇÃO
O elemento fundamental para o sucesso no processo de implantação está
sendo a divulgação por meio de campanhas de incentivo, com peças
comunicativas e simples que agreguem valor a campanha, estimulando, assim, a
participação e o empenho de todos no alcance dos objetivos do PLS.
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Neste sentido, foram desenvolvidas diversas campanhas temáticas de
sensibilização e peças de divulgação (cartazes, banners, pop-ups) associadas aos
temas definidos no plano. Os temas considerados prioritários na empresa como:
água, energia elétrica, material de consumo, coleta seletiva, qualidade de vida no
trabalho, compras e contratações sustentáveis, foram focados mais incisivamente.
Os conteúdos das peças de divulgação e a ordem dos temas abordados nas
campanhas foram construídos e definidos pelos membros da comissão e as peças
publicitárias elaboradas pela Codevasf.
As peças de divulgação foram amplamente divulgadas nos pontos estratégicos
da empresa – hall, restaurante, biblioteca e quadros de aviso em todos os andares.
7. NOVAS AÇÕES OU ALTERAÇÕES PARA 2017
No exercício de 2017, para o cumprimento dos objetivos, metas e indicadores
constantes no PLS-Codevasf/Sede, é necessário que haja continuidade das ações
implantadas em 2016 e início de implementações das novas ações previstas nos
cronogramas de iniciativas de cada um dos eixos temáticos.
Cabe observar, que algumas metas superaram o esperado enquanto outras
tiveram a execução abaixo do previsto ou até mesmo não foram realizadas, em
virtude das restrições orçamentárias e de pessoal.
Portanto é importante ressaltar que devido à inadequação de alguns
indicadores não foi possível avaliar o alcance de algumas metas, para tanto alguns
dos indicadores propostos, devem ser readequados. As readequações encontramse no Item 10 - Anexos.
Está prevista a reestruturação da Comissão de Implantação do PLSCodevasf/Sede com substituição e adesão de novos membros. Essa restruturação
objetiva dar oportunidade a novos participantes de áreas, distintas ou não, e
principalmente aumentar a dinâmica do grupo.
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8. CONCLUSÃO
Para o primeiro ano de implantação do PLS-Codevasf/Sede, tivemos um
resultado satisfatório dentro do esperado. A comissão em conjunto com a
presidência e as unidades orgânicas da Codevasf se esforçou para adequar o
plano dentro das possibilidades orçamentárias e de pessoal, e assim, alcançar os
objetivos que são combater o desperdício promovendo a redução de consumo,
estimular a mudança de hábitos e motivar novas atitudes sustentáveis no ambiente
de trabalho.
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10. ANEXOS
ANEXO I - Identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas para
o ano subsequente.
ANEXO II - Campanhas de Sensibilização.
ANEXO III – Peças de Divulgação.
ANEXO IV - Plano de Comunicação.
ANEXO V – Cronograma de Iniciativas.
ANEXO VI – Relatório de Desempenho da Frota.
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ANEXO I - Identificação das ações a serem desenvolvidas ou modificadas
para o ano subsequente
Conforme preconiza a Instrução Normativa nº 10/2012 (IN nº 10/2012), do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG, em seu artigo Art.
14, ao final de cada ano deverá ser identificado às ações a serem desenvolvidas ou
modificadas para o ano subsequente.
Em vista dessa possibilidade de adequações das metas propostas no Plano de
Gestão de Logística Sustentável – PLS da Codevasf/Sede e visando estar em
conformidade com atual restrição orçamentária na empresa e em todo Governo
Federal, propomos as seguintes modificações.
Materiais em geral
Metas constantes no PLS
1. Elevar em 5% o quantitativo de materiais do almoxarifado enquadrados
nos critérios de sustentabilidade até 31/12/2015;
2. Elevar em 10% o quantitativo de materiais do almoxarifado enquadrados
nos critérios de sustentabilidade até 31/12/2016;
3. Elevar em 20% o quantitativo de materiais do almoxarifado enquadrados
nos critérios de sustentabilidade até 31/12/2017;
4. Elevar em 30% o quantitativo de materiais do almoxarifado enquadrados
nos critérios de sustentabilidade até 31/12/2018;
5. Elevar em 50% o quantitativo de materiais do almoxarifado enquadrados
nos critérios de sustentabilidade até 31/12/2019;
6. Reduzir em 5% o consumo de material de expediente até 31/12/2015;
7. Reduzir em 10% o consumo de material de expediente até 31/12/2016;
8. Reduzir em 30% o consumo de material de expediente até 31/12/2019.
Metas propostas para 2017
1. Elevar em 10% o quantitativo de materiais do almoxarifado enquadrados
nos critérios de sustentabilidade até 31/12/2017;
2. Reduzir em 5% o consumo de material de expediente até 31/12/2017.

32

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Plano de Gestão de Logística Sustentável - Codevasf/Sede – Resolução nº 599/2015

Papel
Metas constantes no PLS
1. Reduzir em 10% o consumo de papel até 31/12/2015;
2. Reduzir em 20% o consumo de papel até 31/12/2016;
3. Reduzir em 50% o consumo de papel até 31/12/2019;
4. Introduzir até 31/12/2015 o uso de papel reciclado na Empresa;
5. Garantir que até 31/12/2015, 10% de todo papel adquirido pela Empresa
seja encaminhado para cooperativa de reciclagem;
6. Garantir que até 31/12/2016, 30% do papel adquirido pela Empresa seja
encaminhado para cooperativa de reciclagem;
7. Garantir que até 31/12/2019, 70% do papel adquirido pela Empresa seja
encaminhado para cooperativa de reciclagem.
Metas propostas para 2017
1. Reduzir em 20% o consumo de papel até 31/12/2017;
2. Elevar em 50% o uso de papel reciclado na Empresa;
3. Garantir que até 31/12/2017, 30% do papel descartado pela Empresa
seja encaminhado para cooperativa de reciclagem.
Copos Descartáveis
Metas constantes no PLS
1. Reduzir em 10% o consumo de copo descartável até 31/12/2015;
2. Reduzir em 25% o consumo de copo descartável até 31/12/2016;
3. Reduzir em 50% o consumo de copo descartável até 31/12/2017;
4. Reduzir em 70% o consumo de copo descartável até 31/12/2018;
5. Reduzir em 80% o consumo de copo descartável até 31/12/2019;
6. Garantir até 31/12/2015, que 50% o copo descartável utilizado na
Empresa, seja de material biodegradável;
7. Garantir até 31/12/2017, que 100% o copo descartável utilizado na
Empresa, seja de material biodegradável.
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Metas modificadas
1. Reduzir em 30% o consumo de copo descartável até 31/12/2017;
2. Garantir até 31/12/2017, que 50% o copo descartável utilizado na
Empresa, seja de material biodegradável.
Cartuchos de impressão e material de Tecnologia da informação
Metas propostas no PLS
1. Reduzir em 5% o consumo de cartuchos até 31/12/2015;
2. Reduzir em 15% o consumo de cartuchos até 31/12/2016;
3. Reduzir em 50% o consumo de cartuchos até 31/12/2019;
4. Garantir até 31/12/2016, que 15% dos materiais de TI sejam
descartados de forma ambientalmente correta;
5. Garantir até 31/12/2017, que 25% dos materiais de TI sejam
descartados de forma ambientalmente correta;
6. Garantir até 31/12/2018, que 30% dos materiais de TI sejam
descartados de forma ambientalmente correta;
7. Garantir até 31/12/2019, que 50% dos materiais de TI sejam
descartados de forma ambientalmente correta.
Metas modificadas
1. Reduzir em 20% o consumo de cartuchos até 31/12/2017;
2. Garantir até 31/12/2017, que 25% dos materiais de TI sejam
descartados de forma ambientalmente correta.
Energia elétrica
Metas propostas no PLS
1. Reduzir em 10% o consumo de energia até 31/12/2015;
2. Reduzir em 20% o consumo de energia até 31/12/2016;
3. Reduzir em 30% o consumo de energia até 31/12/2017;
4. Reduzir em 40% o consumo de energia até 31/12/2018;
5. Reduzir em 50% o consumo de energia até 31/12/2019.
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Metas modificadas
1. Reduzir em 5% o consumo de energia até 31/12/2017.
Água e Esgoto
Metas propostas no PLS
1. Reduzir em 10% o consumo de água até 31/12/2015;
2. Reduzir em 20% o consumo de água até 31/12/2016;
3. Reduzir em 30% o consumo de água até 31/12/2017;
4. Reduzir em 40% o consumo de água até 31/12/2018;
5. Reduzir em 50% o consumo de água até 31/12/2019;
6. Garantir até 31/12/2019 que 20% da água utilizada para lavagem
dos pisos e molhagem das plantas seja de captação de água da
chuva.
Metas modificadas
1. Reduzir em 5% o consumo de água até 31/12/2017;
2. Elaborar até 31/12/2017 o projeto de captação de água de chuva
do prédio da Codevasf.
Coleta Seletiva
Metas propostas no PLS
1. Elevar em 10% a separação e destinação ambientalmente correta
de materiais recicláveis até 31/12/2016;
2. Elevar em 20% a separação e destinação ambientalmente correta
de materiais recicláveis até 31/12/2017;
3. Elevar em 50% a separação e destinação ambientalmente correta
de materiais recicláveis até 31/12/2018;
4. Elevar em 80% a separação e destinação ambientalmente correta
de materiais recicláveis até 31/12/2019;
5. Garantir até 31/12/2016, que 10% do resíduo gerado na empresa,
tanto materiais recicláveis, quanto materiais não recicláveis sejam
separados e destinados de maneira ambientalmente correta*;
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6. Garantir até 31/12/2018, que 30% do resíduo gerado na empresa,
tanto materiais recicláveis, quanto materiais não recicláveis sejam
separados e destinados de maneira ambientalmente correta*;
7. Garantir até 31/12/2019, que 50% do resíduo gerado na empresa,
tanto materiais recicláveis, quanto materiais não recicláveis sejam
separados e destinados de maneira ambientalmente correta*;
8. Garantir até 31/12/2016, que 20% dos Resíduos oriundos dos
Serviços de Saúde da Empresa sejam armazenados e destinados
de forma ambientalmente correta, conforme previsto no Plano
Simplificado de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde da Codevasf;
9. Garantir até 31/12/2015, que 90% do óleo de fritura gerado no
restaurante da Codevasf seja armazenado e destinado de forma
ambientalmente correta;
10. Garantir

até

31/12/2015,

que

será

disponibilizado

aos

empregados um ponto de coleta para recolhimento e destinação
correta do óleo de fritura gerado pelos empregados.
Metas modificadas
1. Garantir até 31/12/2017, que 20% do resíduo gerado na empresa,
tanto materiais recicláveis, quanto materiais não recicláveis sejam
separados e destinados de maneira ambientalmente correta;
2. Garantir até 31/12/2017, que 50% dos Resíduos medicamentosos
e oriundos Serviços de Saúde da Empresa sejam armazenados e
destinados de forma ambientalmente correta;
3. Garantir até 31/12/2017, que 30% do óleo de fritura gerado no
restaurante da Codevasf seja armazenado e destinado de forma
ambientalmente correta.
Qualidade de Vida
Metas propostas
1. Garantir até 31/12/2015, que 15% do Programa de Qualidade de
Vida seja cumprido;
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2. Garantir até 31/12/2016, que 25% do Programa de Qualidade de
Vida seja cumprido;
3. Garantir até 31/12/2017, que 30% do Programa de Qualidade de
Vida seja cumprido;
4. Garantir até 31/12/2018, que 50% do Programa de Qualidade de
Vida seja cumprido;
5. Garantir até 31/12/2019, que 80% do Programa de Qualidade de
Vida seja cumprido.
Metas modificadas
1. Revisar até 31/07/2017 o Programa Melhoria da Qualidade de
Vida dos Empregados da Codevasf;
2. Executar até 31/12/2017, 50% do Programa Melhoria da
Qualidade de Vida dos Empregados da Codevasf.
Compras e Contratações Públicas Sustentáveis
Metas propostas
1. Garantir até 31/12/2015, que 5% das compras da Empresa sejam
realizadas de forma sustentável;
2. Garantir até 31/12/2016, que 15% das compras da Empresa
sejam realizadas de forma sustentável;
3. Garantir até 31/12/2019, que 50% das compras da Empresa
sejam realizadas de forma sustentável;
4. Garantir até 31/12/2016, que em 15% dos editais e contratos,
constem critérios de sustentabilidade;
5. Garantir até 31/12/2017, que em 30% dos editais e contratos,
constem critérios de sustentabilidade;
6. Garantir até 31/12/2018, que em 50% dos editais e contratos,
constem critérios de sustentabilidade.
Metas propostas
1. Garantir 31/12/2017, que 15% das compras da Empresa sejam
realizadas de forma sustentável;
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2. Garantir até 31/12/2017, que em 80% dos editais e contratos,
constem critérios de sustentabilidade.
Obras e Manutenção Predial
Metas propostas
1. Garantir

até

31/12/2015,

que

5%

dos

Termos

de

Referências/Projetos básicos, editais e contratos, possuam
critérios de sustentabilidade aplicáveis aos materiais e serviços
(no que couber) inerentes aos projetos de engenharia para
reformas e obras na manutenção predial;
2. Garantir

até

31/12/2017,

que

15%

dos

Termos

de

Referências/Projetos básicos, editais e contratos, possuam
critérios de sustentabilidade aplicáveis aos materiais e serviços
(no que couber) inerentes aos projetos de engenharia para
reformas e obras na manutenção predial;
3. Garantir

até

31/12/2019,

que

50%

dos

Termos

de

Referências/Projetos básicos, editais e contratos, possuam
critérios de sustentabilidade aplicáveis aos materiais e serviços
(no que couber) inerentes aos projetos de engenharia para
reformas e obras na manutenção predial.
Metas modificadas
1. Garantir

até

31/12/2017,

que

50%

dos

Termos

de

Referências/Projetos básicos, editais e contratos, possuam
critérios de sustentabilidade aplicáveis aos materiais e serviços
(no que couber) inerentes aos projetos de engenharia para
reformas e obras na manutenção predial.
Serviço de telecomunicações em geral
Metas propostas
1. Reduzir até 31/12/2015, em 5% os custos com a telefonia fixa e
móvel;
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2. Reduzir até 31/12/2017, em 15% os custos com a telefonia fixa e
móvel;
3. Garantir até 31/12/2016, que 30% dos Termos de Referências,
editais e contratos, possuam critérios de sustentabilidade para
contratação dos serviços de telefonia;
4. Garantir até 31/12/2018, que 50% dos Termos de Referências,
editais e contratos, possuam critérios de sustentabilidade para
contratação dos serviços de telefonia.
Metas modificadas
1. Reduzir até 31/12/2017, em 5% os custos com a telefonia fixa e
móvel;
2. Garantir até 31/12/2017, que 30% dos Termos de Referências,
editais e contratos, possuam critérios de sustentabilidade para
contratação dos serviços de telefonia.
Vigilância
Metas propostas
1. Garantir até 31/12/2016, que 90% do contrato de terceirização
dos serviços de vigilância possua critérios de sustentabilidade
ambiental e esteja em acordo com as Normas de Segurança do
Trabalho.
Metas modificadas
1. Garantir até 31/12/2017, que 90% do contrato de terceirização
dos serviços de vigilância possua critérios de sustentabilidade
ambiental e esteja em acordo com as Normas de Segurança do
Trabalho.
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Serviços Gerais
Metas propostas
1. Garantir até 31/12/2017, que 90% dos Termos de Referências,
editais e contratos, possuam critérios de sustentabilidade
aplicáveis ao Contrato de Serviços Gerais (no que couber).
Metas modificadas
1. Garantir até 31/12/2017, que 90% dos Termos de Referências,
editais e contratos, possuam critérios de sustentabilidade
aplicáveis ao Contrato de Serviços Gerais (no que couber).
Deslocamento de Pessoal
Metas propostas
1. Reduzir até 31/12/2015, em 2,5% o consumo de combustível;
2. Reduzir até 31/12/2016, em 5% o consumo de combustível;
3. Reduzir até 31/12/2017, em 15% o consumo de combustível.
Metas modificadas
Reduzir até 31/12/2017, em 10% o consumo.
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ANEXO II – CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO - MATÉRIAS VEICULADAS NA
INTRANET E INTERNET

O QUE É PLANO DE GESTÃO DE
LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS?

É uma ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades
definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e
avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.
De acordo com o disposto no art. 16 do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de
2012, os órgãos vinculados à administração pública federal possuem o dever de
elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável prevendo, no
mínimo:
I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de
similares de menor impacto ambiental para substituição;
II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;
III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano;
IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação.
No sentido de viabilizar o cumprimento do referido Decreto, de novembro de
2012, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG institui a Instrução Normativa nº
10 (IN nº 10), que, dentre outras providências, estabelece regras para elaboração
dos Planos de Gestão de Logística Sustentável. Em seu art. 8º, da IN prevê que as
práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços
deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas:
I – material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão,
copos descartáveis e cartuchos para impressão;
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II – energia elétrica;
III – água e esgoto;
IV – coleta seletiva;
V – qualidade de vida no ambiente de trabalho;
VI – compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, obras,
equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento
de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial;
VII – deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com
foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes.
Para o cumprimento do Decreto nº 7.746/2012 e da IN nº 10/2012, foi
instituída a Comissão de elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável
no âmbito da Codevasf/Sede, composta por empregados de cada área da
empresa, conforme Decisão nº 451/2014.
O comprometimento com a sustentabilidade deve ser internalizado pelos
empregados no desenvolvimento de suas ações, ou seja, não se restringe ao
cumprimento da legislação, visto que tal comprometimento está expresso na
Política Ambiental da empresa. Portanto, construir uma Codevasf mais sustentável
é tarefa de todos.
Abertas inscrições para o concurso de ESCOLHA DA LOGOMARCA DO PLS Codevasf/Sede
A Comissão de elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável da
Codevasf/Sede – PLS, constituída pela da Decisão nº 451/2014 instituiu o
Concurso para escolha da logomarca do PLS.
O concurso coordenado pela Comissão de elaboração do Plano de Gestão
de Logística Sustentável no âmbito da CODEVASF/Sede – PLS, está aberto a
todas da empresa, exceto a Equipe Julgadora e membros da comissão do PLS,
conforme especificado no Regulamento 001/2014.
O objetivo do concurso “Logomarca para o Plano de Gestão de Logística
Sustentável da Codevasf/Sede - PLS” é eleger a logomarca oficial que será
lançada como símbolo oficial do PLS-Codevasf/Sede.
O concurso tem como proposta o tema “Sustentabilidade” e deverá conter
alguma característica comum à Gestão Socioambiental.
As inscrições serão realizadas por meio da entrega da Ficha de inscrição e
do Termo de Cessão de Direitos Autorais na sala nº 310 - AR/GMA, no período de
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08 a 19/09/2014. A ficha de inscrição será disponibilizada aos empregados através
do email institucional, juntamente com regulamento do concurso.
O concurso premiará o trabalho classificado em 1º lugar, além do trabalho
vencedor ser utilizado nas campanhas de divulgação do PLS Codevasf/Sede.
Informações podem ser obtidas pelos ramais 4418, 4420 na sala 310 AR/GMA
ou
pelos
e-mails
liana.cunha@codevasf.gov.br
e marisa.cordeiro@codevasf.gov.br
Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios:
I - Criatividade (visão nova de logomarca);
II - Originalidade (desvinculação de outras logomarcas existentes);
III - Comunicação (transmissão da idéia e universalidade);
IV - Aplicabilidade (seja em cores, em preto e branco, em variadas dimensões e
sobre diferentes fundos).
Não serão apreciados os trabalhos que não atenderem as exigências
estabelecidas no Regulamento 001/2014.
O julgamento dos trabalhos acontecerá no dia 22 de setembro, na AR/GMA,
sala 310 e a divulgação do resultado será no dia 23 de setembro na Intranet. O
prêmio será entregue pela Comissão do PLS em data e local a serem previamente
agendados e divulgados.
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) adota logomarca - autora
recebe prêmio
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A comissão responsável por elaborar o Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS) da Codevasf premiou nesta quarta-feira (22) a autora da
logomarca que identificará o Plano, Saenandoah Tiradentes Dutra – lotada na
AD/GCO. A produção da logomarca foi objeto de um concurso aberto
exclusivamente aos empregados da empresa. A segunda colocada foi Joselandia
Rodrigues Cordeiro, lotada na PR/SL.
A premiação simbólica ocorreu no Instituto Cáritas Brasil, em meio a
atividades de capacitação de profissionais da Codevasf da área de meio ambiente.
O prêmio, um umidificador de ar, foi entregue a Saenandoah pelo diretor da Área
de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura (AD) da Companhia, Sérgio Coelho.
“O PLS é uma ferramenta de planejamento para a adoção de práticas de
sustentabilidade na empresa. Com ele, a Codevasf está cumprindo uma norma do
Ministério do Planejamento, a Instrução Normativa nº 10, de 2012”, disse na
ocasião a presidente da comissão, Liana Jardim. Uma nova comissão será formada
para implementar o plano.
A autora da logomarca explicou aos presentes a ideia que a levou ao
desenvolvimento da imagem: “Dizem que para inovar precisamos pensar fora da
caixinha. Eu retirei a carranca que compõe a logomarca da Codevasf de dentro da
caixinha em que ela fica originalmente, usei um símbolo universal de ideias e
inovação, que é a lâmpada, fiz referências a rios, que são vitais no nosso trabalho,
e utilizei folhas para fazer referência a sustentabilidade”, afirmou Saenandoah.
O diretor da AD representou no evento o diretor da Área de Revitalização de
Bacias Hidrográficas (AR), Eduardo Motta. “Hoje tudo o que fazemos passa pela
área ambiental e precisamos aperfeiçoar nossos processos e nossas equipes mais
e mais a cada dia”, destacou Coelho.
“O trabalho voltado para o meio ambiente é muito importante. E é desde as
pequenas coisas que precisamos nos melhorar e ter em perspectiva a
sustentabilidade e o futuro”, acrescentou a secretária-executiva da AR, Kênia
Marcelino.
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Campanha incentiva a Economia de Material de Escritório
Na semana passada aconteceu à campanha em prol da gestão sustentável
e preservação ambiental na empresa. Copos plásticos descartáveis de água e de
café usados foram deixados amontoados nos corredores ao lado das copas de
cada andar, para que os empregados tivessem uma noção de quanto esses
materiais são consumidos.
Cada monte tinha aproximadamente 200 a 300 copos, fora aqueles que não
foram possíveis de recolher.
Segundo a AA/GSA/UPM, por semana, são
disponibilizadas para as copas em média 280 copos descartáveis de plásticos de
200ml para água e 590 copos descartáveis de plásticos de 50ml para café.
“Se os copos plásticos fazem mal é melhor cortar. Eles querem evitar o uso
de copos descartáveis, mas enquanto tiver será usado”, opina dona Rosa Lima,
copeira no 4° andar.
A campanha chegou ao fim, mas a sua consciência continua. Pense!!!
colaborando com o meio ambiente você não melhora só o hoje, mas ajuda as
próximas gerações.
Assim, a campanha motivacional que visou eliminar o desperdício e
estimular o uso consciente de materiais de escritório, ajudou a reforçar a mudança
de comportamento para a utilização de Xícaras e copos duráveis em vez de
descartáveis.
Para tanto, nessa semana, o almoxarifado tem copos e xícaras, não
descartáveis, disponíveis para os interessados. Para solicitar xícaras e copos,
basta acessar: Sistema®aplicativos®SIAMP®material®requisitar material de
consumo.
Lembra-se!!!! Se for da sua preferência, traga o seu Kit - xícara e copo
durável de sua casa.
Codevasf/Sede divulga seu Plano de Gestão de Logística Sustentável PLS

Em cumprimento ao Decreto nº 7.746/2012 e a
Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de
2012, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, a Codevasf
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disponibiliza para acesso público, na página
principal da Codevasf o Plano de Logística
Sustentável – PLS/Sede.

Trata-se de uma ferramenta de planejamento com objetivos e
responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de
monitoramento e avaliação que permite às instituições estabelecerem práticas de
sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública.
A construção/elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável no
âmbito da Codevasf/Sede foi realizada de forma democrática e construtiva,
oportunizando a participação direta e indireta de todos os empregados, o que
reforça o seu caráter multidisciplinar e participativo.
Teve como base a Cartilha da A3P – Agenda Ambiental na Administração
pública, no Manual Prático para Uso e Conservação de Água em Prédios Públicos,
dentre outros disponibilizados no site do Ministério do Meio Ambiente – MMA.
No PLS foram descritas as boas práticas de sustentabilidade já praticadas,
bem como as ações que serão desenvolvidas a curto, médio e longo prazo pelas
Unidades Orgânicas da Codevasf.
Nas Superintendências Regionais da empresa – SR’s serão constituídas
comissões específicas, para elaborarem e implantarem os respectivos planos em
consonância com a realidade e peculiaridade de sua região de atuação.
O PLS está sendo um marco na gestão socioambiental da Codevasf, ao dar
consistência às várias ações isoladas já realizadas, além de institucionalizá-las e
aprimorá-las, visando à sustentabilidade.
Cabe ressaltar, que foi realizado CONCURSO com a participação de todas
da empresa – empregados, terceirizados e estagiários para a ESCOLHA DA
LOGOMARCA DO PLS, a qual está sendo utilizada nas campanhas de divulgação.
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Codevasf Sede inicia campanha para gestão sustentável dos recursos

A Codevasf inicia, nesta quarta-feira (15), a campanha de adesivação sobre
gestão sustentável de recursos nas dependências do edifício-sede. O objetivo,
além de contribuir no enfrentamento de questões ambientais, é buscar estratégias
inovadoras para repensar os atuais padrões de consumo dentro da empresa, bem
como o comprometimento individual e coletivo para atuar de forma consciente, a
fim de evitar desperdício de energia elétrica, água e material de expediente em
geral.
A iniciativa está sendo coordenada pela Área de Gestão Administrativa e de
Suporte Logístico (AA), por meio da Gerência de Patrimônio, Materiais e Serviços
Auxiliares (AA/GSA) e em parceria com a Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA),
em cumprimento à Decisão nº 523/2015/PR/GB, Portaria nº 23, de 12/02/2015, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A ação também faz
parte das atividades propostas no Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS).
Os adesivos são da Agenda Ambiental da Administração Pública da (A3P),
uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Nas Superintendências
Regionais, eles já foram disponibilizados. De acordo com a coordenação da
campanha, além da adesivação, deverão ser realizadas outras ações de
divulgação interna, em conjunto com a Assessoria de Comunicação e Promoção
Institucional (PR/ACP), e futuramente será disponibilizado um e-mail do PLS para
que os empregados possam enviar sugestões.
“Com essa ação, pretendemos, principalmente, estabelecer metas de
redução do consumo de água e energia elétrica no âmbito da empresa, cujas
informações serão fornecidas mensalmente ao MPOG, por meio do Projeto
Esplanada Sustentável SISPES”, afirma o gerente da AA/GSA, Ivã Cunha.
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“A empresa deseja sensibilizar os empregados para a importância da gestão
de água, energia, materiais de expediente, papel, copos descartáveis, dentre
outros recursos, e, com as ações do PLS, instituir uma mudança cultural no que diz
respeito à inserção de diretrizes e critérios de sustentabilidade em seus processos,
atividades e serviços”, completa a coordenadora das ações do PLS, Liana Castelo
Branco, da AR/GMA/UGA.
Reaproveitamento de óleo de cozinha é tema de palestra que marcará Dia
Mundial da Reciclagem na Codevasf

Para marcar o Dia Mundial da Reciclagem, celebrado em 17 de maio, a Área
de Revitalização de Bacias da Codevasf, por meio da Gerência de Meio Ambiente,
promoverá, na próxima segunda-feira (18), palestra sobre o “Projeto Biguá”,
desenvolvido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(Caesb).
O evento será às 10h, no auditório da sede, em Brasília, e terá como
palestrantes o Analista do Sistema de Saneamento, Fernando Starling e o Gerente
de Gestão Corporativa, Vladimir Puntel, ambos da Caesb.
De acordo com a analista em desenvolvimento regional Liana Castelo
Branco, da AR/GMA, a ação faz parte do calendário socioambiental, e seu objetivo
é sensibilizar os empregados para a importância do armazenamento e descarte
correto do óleo de fritura, bem como o seu reaproveitamento.
“Teremos aqui na empresa um posto de coleta de óleo de cozinha usado”,
explica Liana. “Para isso, será disponibilizado um galão para receber o produto. A
coleta ajudará a reduzir a poluição dos corpos hídricos do Distrito Federal”, aponta.
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O óleo usado em frituras é um resíduo cujo descarte pode provocar danos
ambientais significativos, com potencial poluidor elevado relacionado aos
ambientes hídricos, uma vez que 1 litro de óleo é capaz de poluir 200 litros de
água. O descarte do óleo sobre o solo é igualmente danoso, em especial pela
impermeabilização do solo e pela contaminação do lençol freático.
Estima-se que no Distrito Federal sejam usados cerca de 24 milhões de
litros de óleo por ano. Admitindo-se que no processo de fritura haja uma perda de
50%, o volume final descartável será de 12 milhões de litros por ano, que
representa uma poluição potencial de 240 trilhões de litros de água, ou seja, um
volume igual ao de 428 lagos Paranoá.
Por este motivo, a Caesb convida a população do Distrito Federal a realizar
a coleta seletiva de esgoto e, por meio do Projeto Biguá, trabalha na coleta de óleo
de fritura em condomínios, escolas, bares, indústrias alimentares, restaurantes e
em empresas públicas e privadas. O projeto disponibiliza recipientes no
estabelecimento que, quando cheios, são recolhidos e substituídos por recipientes
vazios.
O óleo coletado é destinado para arranjos produtivos locais (APLs),
organizados para produção de biodiesel a ser utilizado em frota própria e de
terceiros, e a produção de sabão em espaços comunitários.
por Anoushe Duarte — Última modificação 15/05/2015 16:50

Codevasf terá posto da Caesb para coleta de óleo de cozinha usado

Sensibilizar

os

empregados

da

Codevasf

para

a

importância

do

armazenamento e descarte correto do óleo de fritura foi o objetivo da palestra
organizada pela Área de Revitalização de Bacias da Codevasf, por meio da
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Gerência de Meio Ambiente, para apresentação do “Projeto Biguá”, desenvolvido
pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), que terá a
Codevasf como parceira. A partir do final desta semana, será disponibilizado um
recipiente cedido pela Caesb (com capacidade de 50 litros) para coleta do óleo de
fritura que o empregado utiliza em casa. O posto para recebimento será no subsolo
do edifício. Os empregados interessados podem se dirigir diretamente ao local e
fazer o descarte. Mais informações podem ser obtidas junto à AR/GMA, no ramal
4418.
O Projeto Biguá é uma iniciativa de cunho socioambiental com o objetivo de
desenvolver ações comunitárias de saneamento ambiental, que tem, entre outras
atividades, a coleta de óleo de fritura. O evento, realizado nesta segunda-feira (18),
é alusivo ao Dia Mundial da Reciclagem, celebrado em 17 de maio.
“A Codevasf já vem adotando a prática de conscientizar seus empregados
sobre questões ligadas à preservação do meio ambiente, participando do esforço
conjunto da sociedade nesse sentido. Com esse projeto, queremos promover uma
mudança de hábito dos empregados dentro do ambiente de trabalho e em suas
residências. Afinal, os malefícios para o meio ambiente são muito graves, no caso
do descarte inadequado do óleo de cozinha”, afirmou Eduardo Motta, diretor da
Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas, durante a abertura da palestra.
As ações do projeto foram apresentadas por Fernando Starling, analista do
Sistema de Saneamento da Caesb. Durante cerca de uma hora, ele explanou
sobre diversos aspectos, como benefícios, resultados já alcançados e ações
futuras. “O descarte inapropriado de resíduos é fato gerador de um impacto
ambiental que cresce em magnitude, conforme se verifica o adensamento
populacional nos centros urbanos. Entre as formas de descarte inadequadas de
resíduos, destaca-se o lançamento de óleo de fritura na pia e vaso sanitário, que
impacta diretamente o sistema de esgotamento sanitário urbano, obstruindo redes,
reduzindo a eficiência do processo, aumentando os custos de tratamento e
representando risco ao meio ambiente e à qualidade de vida”, explica Starling.
O projeto promove, entre outras atividades, a coleta de óleo de fritura em
condomínios, escolas, bares, indústrias alimentares, restaurantes e similares no
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Distrito Federal. A Caesb disponibiliza recipientes nos estabelecimentos que,
quando cheios, são recolhidos e substituídos por recipientes vazios. O óleo
coletado é destinado para Arranjos Produtivos Locais (APLs), organizados para
produção de Biodiesel a ser utilizado em frota própria e de terceiros.
O óleo usado em frituras é um resíduo cujo descarte pode provocar danos
ambientais significativos, com potencial poluidor elevado relacionado aos
ambientes hídricos, uma vez que 1 litro de óleo é capaz de poluir 200 litros de
água. O descarte do óleo sobre o solo é igualmente danoso, em especial pela
impermeabilização do solo e pela contaminação do lençol freático.
Estima-se que no Distrito Federal sejam usados cerca de 24 milhões de
litros de óleo por ano. Admitindo-se que no processo de fritura haja uma perda de
50%, o volume final descartável será de 12 milhões de litros por ano, que
representa uma poluição potencial de 240 trilhões de litros de água, ou seja, um
volume igual ao de 428 lagos Paranoá.
por walter.costa — Última modificação 18/05/2015 14:33
Codevasf incentiva uso de bicicleta no “Dia de ir de Bike ao Trabalho”

A bicicleta pode ser o meio mais rápido de chegar ao trabalho e uma solução
para escapar dos congestionamentos. A Gerência de Meio Ambiente (GMA) da
Codevasf está incentivando os funcionários a aderirem à prática por meio de uma
campanha interna executada em parceria com a PR/ACP, que inclui cartazes
estimulando o uso da bicicleta como meio de transporte ecologicamente
sustentável. A ação marca o Dia Mundial de ir de Bike ao Trabalho, celebrado
anualmente em 08 de maio. A ideia é promover alternativas para os problemas de
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mobilidade, já que a bicicleta, além de melhorar o trânsito e não poluir promove
uma melhor qualidade de vida.
Nascido em 1956 nos Estados Unidos como iniciativa da League of
American Bicyclists, o evento é realizado em diferentes partes do mundo. No Brasil,
2013 foi o primeiro ano da ação em âmbito nacional e foi de grande impacto, com
44 atividades realizadas. O site Vá de Bike recebeu relatos de vários cantos do
país com histórias de quem usou a bicicleta como meio de transporte pela primeira
vez.
Andar de bicicleta está se tornando cada vez mais uma atividade comum
entre os brasileiros. Eleita pela ONU (Organização das Nações Unidas) como o
meio de transporte ecologicamente mais sustentável é popular em todo o mundo.
Segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), cerca de 7%
dos brasileiros utilizam a bicicleta como meio de transporte como alternativa para ir
trabalhar ou para praticar uma atividade benéfica nos finais de semana em parques
e ciclovias das cidades.

Conhecida pelo céu amplo e pelas ruas largas, Brasília é a cidade com
maior malha cicloviária do país – com 443 km, ultrapassa os 300 km do Rio de
Janeiro, antiga líder nacional, e distancia-se ainda mais de São Paulo, maior cidade
do país, que possui 69,8 km.
Praticar atividade física com a bicicleta é também uma ótima alternativa, que
traz benefícios à saúde, pois promove aumento de massa muscular, queima de
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calorias e melhoria da capacidade respiratória, além de liberar endorfinas, o que
melhora o humor. Segundo especialistas, o ciclista, ao pedalar, exerce uma força
sobre os pedais que auxilia no fortalecimento de grandes grupos musculares, como
das pernas, coxas e abdominais.
Trabalhe de bike
Para incentivar o uso da bicicleta para vir ao trabalho, a Codevasf vai
realizar melhorias nas estruturas do atual bicicletário localizado no estacionamento
da empresa. De acordo com a analista regional Liana Castelo Branco, da AR/GMA,
o espaço destinado ao bicicletário passará por reformas e dará maior comodidade
e segurança para os empregados que querem adotar a bicicleta como meio de
locomoção. “Hoje temos um bicicletário que não é utilizado. Para incentivar os
empregados, vamos realizar melhorias como pintura e colocação de placas de
sinalização e liberar o acesso ao estacionamento pela rampa. A criação do espaço
foi para conscientizar as pessoas quanto à importância de adotarem um transporte
sustentável”, afirma Liana.
Participe da atividade! Divulgue! Experimente um modo novo de se
locomover, deixe o carro em casa, pratique a intermodalidade. Você vai se
surpreender com a cidade além dos para-brisas.

Fontes: http://www.df.gov.br/; http://exame.abril.com.br.

Comissão do PLS da Codevasf/Sede dá continuidade à implantação do plano
em 2016

A Codevasf, atenta à importância da sustentabilidade, dá continuidade à
implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS). A comissão
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responsável pelo trabalho está em contato com as diversas áreas da empresa para
discutir o andamento das ações para este ano. Já estão agendadas reuniões com a
Assessoria Jurídica, Secretaria de Licitações, dentres outras. O PLS atende
instruções normativas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem
como à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), programa coordenado
pelo Ministério do Meio Ambiente. A sua execução está também alinhada à missão
e política ambiental da empresa.
Além das reuniões com as diferentes áreas, ao longo do ano serão
desenvolvidas diversas campanhas de sensibilização na gestão e no combate ao
desperdício de recursos na empresa.
“O PLS é uma ferramenta de planejamento com objetivos e
responsabilidades definidos, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de
monitoramento e avaliação, que permitem aos órgãos e às instituições
estabelecerem práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos
na Administração Pública”, lembra a presidente da comissão, Marisa Cordeiro.
Para a elaboração do PLS na sede da empresa foi constituída uma
comissão formada por empregados de todas as áreas da empresa, assim
constituída: Marisa Cordeiro (presidente) – AR/GMA/UGA; Liana Castelo Branco–
AR/GMA/UGA; Raquel Pedroso – AR/GMA/UGA; Jackson Costa – AA/GSA/USA;
Marcos Antônio – AE/GPE/USG; Nair Emi - AI/GEI; Saenandoah Tiradentes –
AD/GCO; Ananda Sue – PR/ACP e Frederico Celente – PR/ACP.
O intuito do PLS é incentivar a consciência sustentável dos empregados em
ações que visam reduzir o impacto ambiental. Com período previsto de execução
entre agosto de 2015 a dezembro de 2019, o PLS abrange ações nas áreas
educativas ligadas ao consumo de material, coleta seletiva de resíduos sólidos,
energia elétrica, água e esgoto, qualidade de vida no ambiente de trabalho,
compras e contratações sustentáveis, segurança no deslocamento de pessoal, de
material permanente e de consumo.
Para maiores informações os empregados deverão clicar no link
abaixo: http://www2.codevasf.gov.br/programas_acoes/acoes-ambientais1#consumo
Sugestões devem ser encaminhadas para: pls.sede@codevasf.gov.br
por imprensa — Última modificação 04/03/2016 08:57
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Com apoio da Casec, entrega de guias para exames periódicos 2015 começa
nesta segunda (9)

A Gerência de Gestão de Pessoas, por meio da Unidade de Benefícios e
Saúde Ocupacional (AA/GGP/UBS), com apoio da Caixa de Assistência a Saúde
dos Empregados da Codevasf (Casec), deu início nesta segunda-feira (9) à
convocação dos empregados para os exames médicos periódicos de 2015. O
empregado deve buscar a guia de exames na Unidade de Benefícios e Saúde
Ocupacional, na sede da Companhia, ou na Unidade Regional de Gestão de
Pessoas, nas oito Superintendências.
Para o presidente da Casec, Amaro Gomes Pedrosa Neto, esses exames
são fundamentais para avaliação do estado de saúde dos trabalhadores e têm
como objetivo orientar quanto aos níveis dos fatores de risco, sejam eles físicos,
químicos, biológicos ou ergonômicos. Amaro também alerta: “Buscamos fazer com
que o empregado supere aquela reação de medo, ou seja, a primeira reação que
se tem diante do desconhecido, percebendo que há algum problema de saúde.
Não precisa ter medo. Medo, você tem de ter das consequências de não realizar os
exames periódicos, que são de graça”.
Por meio dos exames médicos periódicos é possível identificar, muitas vezes
e com certa antecedência, alguma condição impeditiva na saúde do empregado
para o exercício de suas funções. Para o assistente técnico Vicente Antônio
Ferreira, da AR/GDT, não foi diferente. Após realizar os exames em 2010,
descobriu que o Antígeno Prostático Específico (PSA) estava alto. Em 2013, ele
realizou novos exames e constatou que o PSA estava muito acima. Então, foi
preciso que ele fosse submetido a uma cirurgia para conter um câncer na próstata.
Hoje, após a prevenção, o assistente técnico agradece a Deus pelas
medidas adotadas para a promoção da saúde e detecção precoce de doenças.
“Hoje vivo muito bem. Já realizei novos exames, e o meu PSA está normal, baixo.
Temos incentivo da Codevasf para buscar uma melhor qualidade de vida. Estou me
tratando e vivendo melhor”, comemora.
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Após a realização dos exames periódicos, o empregado deve agendar
consulta com o médico do trabalho. A data de início da consulta final será
divulgada posteriormente.
por imprensa — Última modificação 09/03/2015 15:49
Dia Mundial da Água – 22 de março

Sem a água não haveria vida na Terra!
Pense nisso neste Dia Mundial da Água (Unesco).

Hoje, 22 de março, comemora-se o Dia Mundial da Água. Criado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1992, esta data é comemorada
com a discussão sobre os diversos temas relacionados a este importante bem
natural. É uma oportunidade para despertar a sociedade e criar um momento de
reflexão, de análise e de conscientização sobre a importância deste bem de vital
importância para a existência do Planeta Terra. O Congresso Nacional Brasileiro,
atento às sugestões e informações dispostas no Capítulo 18 da Agenda 21,
instituiu, igualmente, o dia 22 de março para comemoração do Dia Nacional da
Água (Lei nº 10.670, de 14 de maio de 2003).
O Brasil, pela disponibilidade de água que possui, poderia ser considerado
um país privilegiado. No entanto, o acesso à água pela população ainda deixa
muito a desejar. A distribuição desse bem essencial à vida, tanto no espaço quanto
no tempo, se apresenta de forma muito irregular nas diferentes regiões do Brasil,
contrastando situações de abundância e de convivência com graves cenários de
escassez hídrica.
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A Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério da Integração (MI),
atuando em duas bacias hidrográficas federais (bacia do São Francisco e do
Parnaíba) e duas bacias estaduais, (Itapecuru e Mearim no estado do Maranhão),
se associa aos demais entes governamentais para planejar o uso racional da água
e disponibilizá-la de forma equânime e democrática.
Sabe-se que a água é um recurso natural que propicia saúde, conforto e
riqueza ao homem por meio de seus incontáveis usos, dos quais se destacam o
abastecimento às populações, a irrigação, a produção de energia, o lazer, a
navegação e a indústria. Mas, se usada com desperdício, a água pode faltar.
Devemos, portanto, usá-la com racionalidade para que ela nunca falte. E a melhor
forma de usá-la com prudência é através da adoção de programas educacionais
ensinando a população técnicas de melhor aproveitamento dos recursos hídricos.
No bojo das ações empreendidas pela Codevasf para a sustentabilidade da
água, destaca-se a proteção de nascentes e dos cursos d’água, recuperação de
matas ciliares e da ictiofauna nativa das bacias hidrográficas em sua área de
atuação, além das ações elaboradas pelos programas de educação ambiental
dirigidos às escolas, à população e aos próprios empregados da Codevasf,
conforme dispõe o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), em fase de
implantação na Codevasf/Sede e em fase de elaboração nas Superintendências
Regionais (SRs).
Ressalte-se que a Codevasf aderiu aos temas escolhidos pela ONU para
este ano: Água e Empregos - Investir em Água é Investir em Empregos, e pela
Campanha da Fraternidade: “Casa Comum Nossa Responsabilidade”,e ao
lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não
seca". Ao aderir aos temas, a Codevasf efetiva a sua missão na divulgação e na
disseminação de práticas a serem adotadas no uso racional da água, e ainda
corrobora com a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, em
conformidade com as orientações emanadas do governo federal.
*Artigo da AR/GMA
por imprensa — Última modificação 24/03/2016 16:11
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Coleta Seletiva é ampliada na Codevasf/Sede com a aquisição de lixeiras
seletivas

Com o objetivo de ampliar a coleta seletiva na Codevasf/Sede, a empresa
adquiriu lixeiras seletivas que serão colocadas nas copas, serviço médico,
restaurante e entrada do prédio. A ação faz parte das metas estabelecidas no
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), que tem um tema específico para
coleta seletiva.
Para marcar a ampliação da coleta seletiva, a AR/GMA/UGA promoverá uma
palestra na segunda-feira (04), às 14h, no auditório, sobre resíduos sólidos. A
abertura será feita pelo diretor da Área de Revitalização, Eduardo Motta. A
explanação do tema será a cargo de Rondinele Mota, assistente da Assessoria de
Gestão Ambiental, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU).
Serão abordados manejo adequado, coleta seletiva e logística reversa, todos
com viés na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Haverá também a
apresentação teatral “Lixo e a Coleta Seletiva” - adaptado do texto de Luis
Fernando Veríssimo, com os atores Aline Torres e Maicon Braga Alves.
A aquisição dos coletores também visa atender a Política Nacional de
Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305 de 2010, a qual institui a prevenção e a redução
na geração de resíduos, e o Decreto nº 5940, de 2006, que institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração federal
pública direta e indireta, na fonte geradora e a sua destinação, dentre outros.
As lixeiras seletivas seguem a regra da Resolução CONAMA, de abril de
2001, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser
adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas
campanhas informativas para a coleta seletiva.
Para as copas, foram compradas quatro lixeiras, com quatro divisórias nas
cores azul, vermelha, verde e amarela - para disposição dos resíduos de papel,
plástico, vidro e metal, respectivamente - com capacidade de 25 litros cada.
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Para a entrada do prédio será disponibilizada uma lixeira com seis depósitos
nas cores azul, vermelha, verde, amarela, marrom e cinza para disposição dos
resíduos de papel, plástico, vidro, metal, orgânicos e não recicláveis,
respectivamente. Cada coletor possui capacidade para 50 litros.
Foram adquiridas duas lixeiras brancas para o ambulatório médico, com
capacidade para 50 litros, usadas na coleta de material infectante.
“Na hora de jogar o lixo fora é importante que todos façam sua parte. As
lixeiras são devidamente identificadas. Basta a pessoa escolher de acordo com o
lixo que quer descartar”, explica a analista em Desenvolvimento Regional, Liana
Castelo Branco, da AR/GMA/UGA.
Além das lixeiras, foram adquiridos dois carros coletores, de 240 litros cada,
nas cores azul e marrom para disposição dos lixos seco e orgânico,
respectivamente. Os veículos serão para uso do restaurante.
Essa ação é em parceria com a AA/GSA, que fez a aquisição, fixação dos
coletores e apoio junto a empresa Servlimp, que fará o recolhimento, disposição
dos resíduos nos conteiners, bem como a capacitação dos seus colaboradores.
Destinação do lixo
O material separado e coletado nas copas e restaurante serão dispostos em
containers na área externa da empresa para coleta de resíduos orgânicos e secos.
A coleta será realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana– SLU e será feito em dias
e horários estabelecidos pela rota da Coleta Seletiva do GDF. “Recebemos uma
visita técnica do SLU que nos orientou sobre a disposição e sobre os containers
para disposição dos resíduos”, explica Liana Castelo Branco.
Na Codevasf/Sede, já existe uma comissão de Coleta Seletiva Solidária que
supervisiona a separação dos resíduos recicláveis descartados na fonte geradora e
a sua destinação para as associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis, como papel e lâmpada.
por walter.costa — Última modificação 01/04/2016 11:59
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Funcionários participam de palestra sobre resíduos sólidos

Como parte das ações das metas estabelecidas no Plano de Gestão de
Logística Sustentável (PLS), que tem um tema específico para coleta seletiva, foi
realizada palestra sobre resíduos sólidos hoje (04/04), no auditório da Sede da
Empresa. A explanação do tema foi realizada por Rondinele Mota, assistente da
Assessoria de Gestão Ambiental, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal (SLU).
A empresa também adquiriu lixeiras seletivas que foram colocadas nas
copas, serviço médico, restaurante e entrada do prédio. Na ocasião, o diretor da
Área de Revitalização, Eduardo Motta, agradeceu a iniciativa que atende ao PLS e
legislações que instituem a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos
órgãos e a prevenção e a redução na geração de resíduos.
O palestrante informou que 50% do imposto destinado ao SLU é gasto com
a varrição do lixo jogado nas ruas. “A responsabilidade pela coleta do lixo é nossa
também”, alertou.
Ele apresentou dados de uma pesquisa feita nos Estados Unidos que afirma
que 60 mil sacolas plásticas são descartadas a cada segundo e um milhão de
copos plásticos são jogados a cada seis horas em voos comerciais, apenas
naquele país. Outra pesquisa apresentada mostra que no mundo um indivíduo
produz meio quilo de lixo por dia, no Brasil cerca de um quilo e em Brasília, 1,6
quilo.
Para reverter esse quadro, o palestrante falou sobre os 3Rs, que são:
reduzir o consumo, reutilizar e reciclar. Também explicou como separar o lixo seco
do úmido. No lixo seco devem ser descartados plásticos, metais, papéis e
papelões, isopor e embalagens longa vida e no úmido o lixo da cozinha e do
banheiro.
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Coleta seletiva é tema de palestra para estagiários

A AA/GGP/UDP e a AR/GMA realizaram, na manhã desta sexta-feira (13),
uma palestra para os estagiários sobre a importância da coleta seletiva para o meio
ambiente. A coleta conscicente ajuda no processo de reciclagem.
A palestra foi ministrada pelo estagiário Atman Solino, estudante de
Engenharia Ambiental da UnB. O estudante faz estágio na AR/GMA há um ano.
Durante sua explanação, ele informou as maneiras corretas de fazer a separação
do lixo. "O principal objetivo é a formação de agentes multiplicadores que possam
influenciar pessoas na rua, em casa e no trabalho", afirmou. Na oportunidade,
foram exibidos vídeos educativos de uma série do Ministério da Cultura e da
Secretaria de Audiovisual mostrando a importância da coleta seletiva.
Entre outros aspectos, Atman abordou a diferença entre lixo e resíduo,
dando dicas de como descartar alguns resíduos corretamente, como por exemplo o
recipiente de isopor que vem nas marmitas. "É preferível que sejam lavados antes
de descartar para que o processo de reciclagem seja mais bem sucedido. O vidro é
outro que também precisa de cuidados, como enrolar em um jornal para que na
hora da coleta ninguém se corte", explicou o palestrante.
Ao final da palestra, foi feita uma dinâmica da qual os estagiários
estabeleceram metas para a conscientização das coletas seletivas. Todos
participaram e deram seus nomes para cumprir as metas.
A Codevasf já realiza coletas de pilhas e baterias. O coletor fica ao lado dos
computadores para registro do ponto na entrada do prédio. Também realiza coleta
de óleo de cozinha. Os interessados em fazer esse descarte devem se dirigir até a
AR/GMA. O material é descartado em recipiente próprio, localizado no subsolo. O
óleo é recolhido por uma empresa especializada para produzir diesel.
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Materia - Papa-pilhas e baterias na Codevasf

A Codevasf tem agora o Papa-Pilhas, que “papa” não só pilhas mais todos
os tipos e baterias usadas em lanternas, câmeras digitais, rádios, controles
remotos, relógios, celulares, telefones sem fio, laptops, câmeras digitais e outros
aparelhos portáteis.
O Papa-Pilhas reforça as Práticas de Gestão em Responsabilidade
Socioambiental que vêm sendo desenvolvidas na empresa, visando o engajamento
dos funcionários e colaboradores na construção de uma empresa mais consciente
ambientalmente.
Essa iniciativa visa desperta a todos sobre a necessidade de dar uma
destinação correta a esses materiais, reduzindo a quantidade de pilhas e baterias
lançadas no meio ambiente.
Na natureza, uma pilha pode levar séculos para se decompor. Os metais
pesados, porém, nunca se degradam. Em contato com a umidade, água, calor ou
outras substâncias químicas, os componentes tóxicos vazam e contaminam tudo
por onde passam: solo, água, plantas e animais.
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica –
Abinee, são produzidas a cada ano no país cerca de 800 milhões de pilhas secas
(zinco-carbono) e alcalinas.
Uma pilha comum contém, geralmente, três metais pesados: zinco, chumbo
e manganês, além de substâncias perigosas como o cádmio, o cloreto de amônia e
o negro de acetileno. A pilha alcalina contém também o mercúrio, uma das
substâncias mais tóxicas que se conhece. Por isso, pilhas e baterias representam
hoje um sério problema ambiental.
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Contudo, reciclar pilhas e baterias esgotadas ainda não é uma prática
comum entre nós. Além disso, descartá-las de forma incorreta é extremamente
perigoso. Os metais pesados existentes em seu interior não se degradam e são
extremamente nocivos à saúde e ao meio ambiente.
A Codevasf por meio da AR/GMA em parceria com a AA/GSA serão
responsáveis pela coleta, transporte e destinação correta desses materiais.
Dicas sobre o uso correto de pilhas e baterias:
§

Colocar pilhas na geladeira não aumenta a carga, ao contrário, quando
expostas ao frio ou calor o desempenho pode piorar;

§

Na hora de trocá-las em um equipamento, substitua todas ao mesmo
tempo;

§

Retire-as se o aparelho for ficar um longo tempo sem uso, pois podem
vazar;

§

Não misture pilhas diferentes (alcalinas e comuns; novas e usadas). Isso
prejudica o desempenho e a durabilidade;

§

Prefira as pilhas e baterias recarregáveis ou alcalinas. Apesar de
custarem um pouco mais, têm maior durabilidade;

§

Guarde as pilhas em local seco e em temperatura ambiente;

§

Nunca guarde pilhas e baterias junto com brinquedos, alimentos ou
remédios;

§

Não exponha pilhas e baterias ao calor excessivo ou à umidade. Elas
podem vazar ou explodir;

§

Pelas mesmas razões, não as incinere e, em hipótese alguma, tente abrilas;

§

Nunca descarte pilhas e baterias no meio ambiente e não deixe que elas
se transformem em brinquedo de crianças;

§

Evite

comprar

aparelhos

portáteis

com

baterias

embutidas

não

removíveis;
§

Compre sempre produtos originais. Não use pilhas e baterias piratas.

Cabe ressaltar que a partir dessa 2ª feira dia 03/08/16, o coletor
estará localizado na entrada da empresa, ao lado do ponto.
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Então, participe!!!! Leve e deposite as pilhas e baterias usadas em
sua casa e/ou na empresa.
Codevasf disponibiliza coletor para descarte de medicamentos vencidos

Você sabia que medicamentos contêm substâncias químicas que
contaminam o solo, a água e colocam em risco o meio ambiente? Por essa razão,
eles não podem ser descartados no lixo comum. É preciso ter cuidados especiais.
Pensando nisso, a Codevasf está disponibilizando um coletor para recolher
medicamentos com o prazo de validade vencido ou em desuso . O recipiente
estará disponível a partir desta quinta-feira (09) ao lado do papa-pilhas, próximo à
entrada do prédio. Essa é mais uma das ações que fazem parte das metas
estabelecidas no Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) - Codevasf/
Sede.
Serão recolhidos cartelas de comprimidos, tubos de pomadas,
medicamentos líquidos e spray. “Ao descartar o material, tome o cuidado de manter
as embalagens sempre bem fechadas. As caixas e bulas devem ser descartadas
no coletor de papel, localizado na área externa da empresa", explica Marisa
Cordeiro, presidente da Comissão do PLS Codevasf/Sede.
Todo material coletado será encaminhado para uma empresa coletora
especializada na destinação final dos mesmos, ou seja, a incineração.
O coletor foi fabricado por colaboradores da AA/GSA/USA utilizando material
existente na própria empresa. A ação conta também com a participação da
AE/GPE, Casec e a empresa Belfort – Gerenciamento de Resíduos Ltda.
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Dia Internacional da Reciclagem: empregados terão coletores de resíduos
eletrônicos e de bituca de cigarro

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Reciclagem, dia 17
de maio, a Codevasf, por meio da Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA) e
Comissão do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), irá disponibilizar
para os empregados da empresa dois coletores especiais: um para resíduos
eletrônicos, que ficará disponível de 16 a 20 deste mês, e outro para bituca de
cigarro, que ficará permanentemente na empresa.
A coleta de resíduos eletrônicos será feita em parceria com a Estação de
Metarreciclagem, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP) que faz o recolhimento desse tipo de material. A organização é um projeto
social que coleta, recondiciona e doa o material a escolas, bibliotecas,
associações, telecentros e também para a melhoria de serviços públicos.
O coletor de resíduos eletrônicos será instalado na entrada principal do
prédio. Serão recolhidos diversos materiais, como equipamentos de informática
(computadores, notebooks, teclado, mouse, modem, roteador, impressora,
estabilizador), televisores (de tubo de imagem, Led, Lcd e Plasma), monitores
(tubo, Lcd, Led, plasma), eletroeletrônicos (vídeo cassetes, aparelho de som,
aparelho de fax, secretária eletrônica, liquidificador, rádios, DVD player), aparelhos
telefônicos (smartphones, celulares, fax, carregadores, acessórios), resíduos
eletrônicos (baterias de notebooks) e outros, como chapas de raio X, cabos de
força etc.
Não serão recebidas lâmpadas, pilhas, baterias, papel, plástico, copos, vidro
e resíduos orgânicos.

65

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Plano de Gestão de Logística Sustentável - Codevasf/Sede – Resolução nº 599/2015

Projeto “Reciclagem de Bituca de Cigarro”

Em comemoração ao “Dia Internacional da Reciclagem - 17 de maio”, e com
o objetivo de promover o descarte adequado de todo resíduo gerado na empresa, a
Comissão do Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS – Codevasf/Sede
entrou em contato com o Decanato de Extensão da Universidade de Brasília –
Dex/UnB, para conhecer mais sobre o projeto “Reciclagem de Bituca de Cigarro”.

O projeto é vinculado ao Dex/UnB e objetiva ampliar a área de difusão
cultural, capacitação continuada e promoção de ideais. Este projeto é patenteado e
registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) no nome de
Thérèse Hofmann, atual Decana e Professora da Universidade de Brasília (UnB).
Thérèse é doutora em desenvolvimento sustentável, mestre em arte e tecnologia
da imagem e licenciada em educação artística.
Os processos de reciclagem das bitucas ocorrem da seguinte forma:
Primeiramente, as bitucas entregues pelos parceiros são cozidas em panela com
água durante 5 a 6 horas, depois são lavadas com uso de filtro para separar a
polpa do líquido - e assim direcionadas para a trituração no liquidificador. Após
serem trituradas é realizada a etapa manual do processo, onde é enxuta a polpa
triturada e espalhada em uma tela nas dimensões que se quer produzir a matériaprima, nesse caso o papel. Assim, o papel produzido, sem cheiro pode servir para
a confecção de produtos artesanais, como: caixas, capas duras, blocos de notas e
folhas, que possuem valor de mercado.
Alguns estabelecimentos no DF já possuem a coleta de bitucas de cigarro
implantado, tais como: a Universidade de Brasília, o Ministério Público, o Ministério
da Saúde, a COSPISA e o CEUB. O projeto funciona em formas de parcerias nas
quais o detentor de coletores de bituca deve entregar o material descartado, seco,
diretamente ao laboratório de maquetes da UnB, onde ocorrem todos os processos
para reciclar o resíduo. Destaca-se que os coletores a serem utilizados na
Codevasf serão confeccionados pela própria empresa.
A grande importância do correto descarte das bitucas de cigarro é
principalmente devido a grande concentração de toxinas e impurezas no filtro do
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cigarro, o qual pode contaminar aproximadamente 1,5L de água; além de o
descarte incorreto contribuir com o entupimento de bueiros, enchentes, podendo
até causar queimadas e destruição de grandes áreas de vegetação. Dessa forma,
o correto descarte além de prevenir e remediar os problemas acima mencionados
garante a qualidade ambiental do meio em que vivemos.

Dia Nacional do Ciclista será marcado com lançamento de livro e homenagem
a funcionários

Andar de bicicleta é uma excelente opção para se exercitar, diminuir o
volume de carros nas ruas e é, também, uma grande oportunidade para fazer
amigos. Foi o que aconteceu com a funcionária da Codevasf Maria Eduarda Guerra
(Duda), que, ao caminhar da rodoviária para a Codevasf, conheceu a Raquel na
ciclovia. A amizade inspirou o livro infantil "A moça da bicicleta".
No dia 19 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional do Ciclista, a
Codevasf vai homenagear três funcionários que, como a Raquel, usam a bicicleta
como meio de transporte e lazer, além de realizar o lançamento do livro infantil da
funcionária. O evento será realizado no Espaço Cultura, às 11h do dia 19 de
agosto.
Sobre a história do livro, Maria Eduarda conta que, no trecho de seu
percurso pela ciclovia, começou a reparar que todo dia uma moça passava por ela
de bicicleta. Então, começou a usar aquele tempo de caminhada pra criar uma
identidade pra a ciclista. "Para eu ter com quem conversar, sabe?", reforça.
Duda explica que, um dia, a encontrou no metrô de Águas Claras e foi
conversar com ela. "Eu soube, então, que tudo o que imaginei era bem o oposto.
Ela era mais legal e bem mais bonita ainda. E descobri que ela é filha da colega e
amiga Maria da Paz (AD/GIM). Daí por diante, nossa história saiu da ciclovia para
os demais caminhos da vida real e foi parar até na ficção infantil, em homenagem à
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filha dela, Ayra, na época com 5 anos. De lá pra cá, hoje tomamos café da manhã
às quartas-feiras, religiosamente", acrescenta.
Para Maria Eduarda, os livros, e posteriormente a escrita, são grandes
terapeutas. "A leitura me proporciona ensinamentos de todos os tipos, e a escrita
me proporciona desabafo e organização mental. Eu absorvo o que preciso e jogo
fora o que não presta. Remédios sem quaisquer efeitos colaterais" ressalta.
Além de ser lançado na Codevasf, o livro também será lançado na 24ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no dia 26 de agosto, e no dia 7 de
setembro, no CCBB (Livraria Dom Quixote), de 13h a 19h. Em seguida, a autora
estará no dia 17 de setembro, em João Pessoa (PB), e no dia 18 do mesmo mês,
em Natal (RN).
Assista também o vídeo em homenagem aos ciclistas.

Codevasf recebe Selo Verde A3P do Ministério do Meio Ambiente

A empresa aderiu à Agenda A3P em outubro deste ano, fortalecendo seu
compromisso com a promoção de práticas sustentáveis.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf) foi certificada nesta terça (29) com o Selo Verde da Agenda
Ambiental na Administração Pública – A3P, programa do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) criado como resposta da administração pública à necessidade de
enfrentamento das graves questões ambientais.
A cerimônia de certificação ocorreu na sede da Codevasf em Brasília (DF)
como parte do Dia Verde, evento criado para divulgar as ações da empresa na
área ambiental e estimular os funcionários a desenvolverem a sustentabilidade.
Além da certificação, foram realizadas palestras e oficina de reciclagem para os
empregados.
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A entrega do selo verde à Codevasf foi feita pelo gerente da A3P, Dioclécio
Luz, que passou o certificado às mãos da presidente da Codevasf, Kênia
Marcelino. “Esse evento reforça nosso compromisso com a A3P para promover o
uso racional dos recursos materiais na Companhia. Sem dúvida, esse é um esforço
conjunto de todos nós como agentes públicos e como cidadãos na defesa da
sustentabilidade”, afirmou a presidente ao receber a certificação.
A Codevasf aderiu à Agenda A3P em outubro deste ano, fortalecendo seu
compromisso com a promoção de práticas sustentáveis. A adesão prevê que a
Companhia e o MMA integrem esforços para desenvolver projetos voltados à
inserção, de forma consistente, da variável socioambiental no seu cotidiano.
Para implantação da A3P, a Codevasf elaborou um plano de trabalho que
deverá ser executado pelos próximos cinco anos. De acordo com o termo de
adesão, caberá à Codevasf ao longo desse período: criar uma Comissão Gestora
da Agenda; realizar um diagnóstico socioambiental, com a participação dos
servidores, e identificar aspectos socioambientais relevantes para a empresa;
elaborar

um Plano

de

Gestão

Socioambiental;

promover

capacitação

e

sensibilização; e realizar avaliação e monitoramento das ações.
O evento de certificação contou com a presença dos diretores de
Revitalização das Bacias Hidrográficas, Inaldo Guerra, e de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura, Marco Aurélio Diniz, e dos gerentes-executivos de
Gestão Administrativa e Suporte Logístico, Ionara Cruz, e de Gestão Estratégica,
Sérgio Miranda, além de técnicos da empresa.
Palestras educativas e informativas
Como parte do evento, Dioclécio Luz proferiu palestra sobre a A3P. Em sua
explanação, ele ressaltou, entre outros aspectos, a importância da iniciativa e seus
objetivos. “A A3P tem como princípio a inserção dos critérios ambientais - que vão
desde uma mudança nos investimentos, compras e contratação de serviços pelo
governo até uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais
utilizados -, tendo como principal objetivo a melhoria na qualidade de vida no
ambiente de trabalho”, explica Dioclécio.
Na sequência, o estudante de Engenharia Ambiental da UnB e estagiário da
Gerência de Meio Ambiente da Codevasf, Atman Solino, ministrou a palestra "Onde
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está o seu resíduo e onde poderia estar?". Ele abordou, dentre outras questões, as
diversas ações realizadas pela Codevasf visando o uso racional dos recursos
materiais na empresa e a conscientização dos empregados para as questões
ambientais, como a disponibilização de coletores de resíduos sólidos na empresa e
outras ações da Gerência de Meio Ambiente e as comissões instituídas com essa
finalidade.
Após a palestra, Solino promoveu uma oficina de aproveitamento de
resíduos para os empregados da Codevasf. A funcionária Cristiane Dias foi uma
das participantes. O objetivo da atividade foi ensinar como produzir diversos
objetos a partir de materiais recicláveis. “Acho muito importante esta iniciativa. Já
participo de coletas seletivas. É sempre bom aprender mais sobre isso”, avaliou a
servidora da Codevasf.
Veja fotografias:
https://www.flickr.com/photos/codevasf/albums/72157673268521443
Ouça notícias da Codevasf:
https://soundcloud.com/codevasf
Última modificação 29/11/2016 18:20 - S egunda, 03 Outubro 2016 19:30

Codevasf adere à A3P
Instituição passa a integrar programa que estimula atitudes sustentáveis na administração
pública.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf) assinou, nesta segunda-feira (03/10), termo de adesão ao
programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Criado pelo
Ministério do Meio Ambiente (MMA), o programa estimula a adoção de ações
sustentáveis de produção e consumo dentro do governo.
O secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do MMA,
Edson Duarte, elogiou o papel estratégico exercido pela Codevasf ao oficializar
uma agenda que consolida ações de produção e consumo de baixo impacto. “A
agenda A3P é o grande desafio cultural da gestão pública. É ser exemplo. E a
gente espera que as instituições públicas sejam referências aos cidadãos”. Duarte
reforçou também a expectativa da Codevasf em ser uma difusora dos princípios de
sustentabilidade, principalmente entre os parceiros e entes públicos ao longo do
Vale do São Francisco.
70

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Plano de Gestão de Logística Sustentável - Codevasf/Sede – Resolução nº 599/2015

Kênia Marcelino, presidente da Codevasf, destacou que a instituição valoriza
a questão socioambiental. “É uma preocupação de todos, uma mudança na forma
de agir. Só reforça nosso compromisso e nos impõem uma responsabilidade de ter
um olhar não só voltado para o desenvolvimento, mas para o desenvolvimento
sustentável dentro da região que atuamos”. Ela também citou os desafios diários
que incluem repensar as formas de licitação e os modos de impressão que
busquem economizar recursos.
Confira galeria de fotos do evento.

ATUAÇÃO

A Codevasf já possui o Plano de Logística Sustentável (PLS), que consiste
em uma ferramenta de planejamento para estabelecer práticas de sustentabilidade
e racionalização dos gastos institucionais e dos processos administrativos. A
instituição também já trabalha com a sensibilização dos seus funcionários
promovendo a responsabilidade socioambiental nas atividades internas e externas.
O próximo passo é criar uma comissão gestora da A3P no órgão, além de
realizar o diagnóstico socioambiental, elaborar o plano de ação, fazer capacitações,
avaliações e monitoramento. Inicialmente, o programa será implantando no edifico
sede e depois será expandido às superintendências regionais e aos escritórios.
Segundo a diretora do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do
MMA, Raquel Breda, a assinatura do termo de adesão também é uma
oportunidade da A3P em contar com um parceiro que pode disseminar os
princípios da agenda. A A3P é uma ação voluntária, que está presente em mais de
304 instituições.
Participaram também do encontro, a diretora do Departamento de Educação
Ambiental (DEA), Renata Maranhão; o gerente da A3P, Dioclécio Ferreira da Luz; a
gerente de projetos do DEA, Thaty Annie Barreto Tavares; o assessor da
Presidência da Codevasf, Athadeu Ferreira e representantes da Gerência de Meio
Ambiente da instituição.
Assessoria de Comunicação Social (Ascom/MMA): (61) 2028-1227

TINNA OLIVEIRA
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Presidente Kênia inaugura árvore de Natal sustentável da Codevasf

Sustentabilidade, consciência ecológica e revitalização vão embalar as
confraternizações de fim ano da Codevasf em 2016. Essa foi a mensagem da
presidente Kênia Marcelino durante a inauguração da árvore de Natal sustentável
da empresa, nesta terça-feira (6), na entrada da sede, em Brasília.

“A iniciativa de todos juntos é capaz de fazer diferença e de mudar a nossa
realidade, tanto no que diz respeito à revitalização e à conservação dos nossos
recursos quanto ao desenvolvimento sustentável, principalmente daquelas famílias
que vivem nas regiões onde a Codevasf atua”, destacou a presidente. “Parabenizo
o envolvimento de toda a equipe da Codevasf”, completou.
As comissões da Companhia do Plano de Gestão de Logística Sustentável
(PLS), da Gestão de Resíduos e da Agenda Ambiental na Administração Pública –
A3P, com o apoio da AA/GSA, atendendo a um pedido da presidente Kênia,
confeccionaram a árvore de Natal e todo o material decorativo observando os 8 Rs
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da sustentabilidade: Refletir, Reduzir, Reciclar, Respeitar, Reparar, Reutilizar,
Repassar e Responsabilizar-se.
A

analista

em

Desenvolvimento

Regional

Raquel

Pedroso,

da

AR/GMA/UGA, explicou que os detalhes da decoração natalina – como laços,
sinos, passarinhos de origami, flores de fuxico, além da base da árvore – foram
feitos a partir de materiais recicláveis, reutilizados e reaproveitáveis. “Aproveitamos
papéis usados, papelão, retalhos de tecidos, cápsulas da cafeteira Dolce Gusto,
peças da decoração do ano anterior e pisca-piscas com lâmpadas de LED, para
economizar energia”, disse.
Além de funcionários e colaboradores da Codevasf, participaram da
inauguração da árvore de Natal os diretores Luís Napoleão Casado (AI) e Inaldo
Guerra (AR), a chefe de Gabinete da Presidência da Companhia, Lucianita Dayrell,
e o deputado federal Carlos Melles.
Mude Seus Hábitos no Ambiente de Trabalho
A Codevasf, considerando a mudança de comportamento como um
processo permanente de aprendizagem individual e/ou coletivo, realizada por meio
da mobilização e motivação, apoio e adota as seguintes dicas.

ENERGIA ELÉTRICA:
§

Apague lâmpadas de ambientes vazios ou quando deixar o espaço de
trabalho;

§

Se estiver com sistema de ar condicionado ligado, mantenha portas e
janelas fechadas para evitar a entrada de ar externo, a fim de otimizar o
sistema;

§

Desligue o ar condicionado cerca de 20 min antes do fim do expediente, e
aproveite a sala ainda climatizada.

PAPEL:
§

Quando for imprimir algo, questione a real necessidade, pois muitos
arquivos são impressos para serem lidos e depois descartados;

73

Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Plano de Gestão de Logística Sustentável - Codevasf/Sede – Resolução nº 599/2015

§

Sempre que possível, utilize o modo de impressão frente e verso. Além
da economia de papel, isso reduz gastos com a compra de pastas e
espaço para armazenamento;

§

Reutilize o papel. Se a informação impressa não é confidencial reutilize
como rascunho ou reaproveite para fazer blocos de anotações;

§

Verifique sempre a possibilidade de configurar duas páginas em apenas
uma, excluindo linhas desnecessárias e diminuindo o tamanho da fonte;

§

Mantenha documentos salvos em formato digital, e não em papel;

§

Use o verso dos documentos para despachar;

§

Depois de usado e reutilizado, descarte o papel na lixeira adequada para
reciclagem;

§

Intensifique o uso da Intranet para comunicações internas, entre
gerências de uma mesma diretoria;

§

Faça da utilização de documentos eletrônicos um hábito – use sempre o
e-mail. Além de estar em dia com a tecnologia, não precisará de muito
espaço para guardar papel.

TELEFONIA:
§

Atenda às ligações telefônicas o mais rápido possível;

§

Saiba o que vai falar, tenha sempre perto lápis ou caneta e papel à mão;

§

Fale de maneira simples, objetiva e com sonoridade adequada para o
ambiente de trabalho;

§

Concentre-se na conversação, evitando conversas paralelas;

§

As ligações para celular, especialmente as particulares, necessitam de
precaução.

COMPUTADORES:
§

Não visite sites impróprios e não faça download de arquivos suspeitos –
você pode danificar a máquina com vírus;

§

Se não for usar o equipamento eletrônico, desligue-o. A geração de
energia tem custo para o meio ambiente;

§

Caso você deixe o local de trabalho por mais de 1 hora desligue seu
computador;

§

Ao sair para o almoço, desligue, ao menos, o monitor do computador;
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§

Em caso de não uso do computador por mais de 15 minutos deixe-o em
modo de economia de energia, ou seja, configure o computador para que
automatize o gerenciamento de energia.

DESCARTÁVEIS:
§

Use xícaras e copos de material durável em vez de copos descartáveis.
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ANEXO III – Peças de Divulgação
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ANEXO IV - Plano de Comunicação
Apresentação
Devido à contenção de gastos governamentais e ainda por uma consciência
ecológica cada vez maior por parte do Governo Federal, o Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG lançou a Portaria nº 23, de 12 de
fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia
Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens
e serviços.
A Codevasf em anuência à referida Portaria e em atendimento a IN nº 10 de
dezembro de 2012 do MPOG, a qual trata do Plano de Gestão de Logística
Sustentável - PLS, decide implementar

as boas práticas, divulgando-as

mensalmente por meio de campanha de conscientização aos empregados, as
informações referentes ao consumo de energia elétrica e de água, e ainda de
material de escritório.
Objetivo
Sensibilizar

os

funcionários

a

cerca

das

mudanças

de

hábitos,

comportamento e padrões de consumo em seus gastos com água, energia e
material de escritório, visando à criação de uma nova cultura institucional de
sustentabilidade.
Público-alvo
Todos os funcionários da Codevasf, colaboradores da Sede, SR’s,
escritórios de apoio e representação.
Estratégia de Comunicação
Publicidade - a campanha interna terá novos assuntos mensalmente. As peças
terão caráter informativo e testemunhal e tratarão de assuntos específicos que
mostrarão objetivamente de que forma o empregado pode economizar. As peças
desenvolvidas serão: cartazes, pop-ups, chamadas de rádio e e-mail marketing. O
período de duração de cada tema/cartaz será de 2 semanas. Será dada uma pausa
e depois novas peças serão veiculadas durante mais 2 semanas. Os pop-ups terão
uma duração de uma semana, para não cansar o público.
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Notas e matérias na Intranet – O trabalho jornalístico da campanha envolverá os
empregados em torno dos diversos temas e ações que serão realizadas ao longo
do ano. As matérias serão casadas com a publicidade.
Comunicação Virtual – Haverá reprodução da campanha no grupo interno da
Codevasf no Facebook.
Ações:
1) Temática: Informativa
Início: 04 de Maio
Informar ao público-alvo sobre a Portaria nº 23, a IN nº 10 e a Decisão nº 523
de 31 de março de 2015 da Codevasf, a qual impõe o atendimento da citada
Portaria.
As peças trarão dados sobre o que a Codevasf já conseguiu economizar em
três formas, se possível (papel, energia e água). Aos mostrar esses dados,
pediremos ajuda do empregado para reduzir ainda mais esses números, já que a
cada mês esses dados serão enviados para o Sistema do Projeto Esplanada
Sustentável.
2) Temática: Como economizar – Elevador
Início: 09 de novembro
Nesta fase, o uso do elevador será alvo da campanha de economia de
energia. As peças alertarão os usuários sobre o acionamento dos elevadores e
sobre como pode ser bom para a saúde e para a economia de energia subir as
escadas.
Sugestão de slogan: “Se estiver sozinho, vá de escada!”
3) Temática: Continuidade “Como Economizar” - Computador
Início: 06 de julho
As peças trarão perguntas sobre situações em que o empregado pode
desligar o computador/ monitor: “Foi para uma reunião? Desligue o monitor!”; Foi
almoçar? Desligue o monitor!”; “Foi embora do trabalho? Desligue o computador e
estabilizador!”.
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4) Temática: Economia de Água
Início: 03 de agosto
Para economizar água, será requerido dos empregados da Codevasf a
atenção em relação a vazamentos, gotejamentos e desperdícios. Caso o
funcionários perceba algo do tipo, entrará em contato com a área responsável.
5) Temática: Economia de Material de Escritório
Início: 08 de setembro
De acordo com a norma, as comunicações formais entre os titulares das
unidades orgânicas da Codevasf poderão ser feitas por e-mail, e terão o mesmo
efeito da comunicação feita via Comunicação Interna - CI (N-216). Assim, nessa
fase da campanha, estimularemos a utilização do e-mail, evitando assim a
impressão de CIs.
Nesta fase, também será abordado a utilização dos copos plásticos. Será
escolhido, em cada andar, um local onde os copos utilizados serão empilhados
(Perto dessa pilha, terá um cartaz com a pergunta “Você contribui para essa pilha
aumentar?”. No texto, o uso do copo de vidro será estimulado.
A requisição de novos materiais de escritório será também um tópico dessa
fase. A necessidade do pedido de material será questionada.
Por essa fase ter diversos pontos de divulgação, poderá ser estendida durante todo
mês, sendo que um assunto não deverá se prolongar por mais de 2 semanas.
6) Temática: Economia de Energia – Luz
Início: 05 de outubro
As peças girarão em torno da economia de luz nesta fase. As ações que
serão divulgadas para que o empregado economize luz serão: desligar as
lâmpadas das salas que não estiverem em uso, principalmente nos horários de
almoço e no encerramento do expediente (“Saiu para almoçar? Desligue a luz!”);
manter desligadas as lâmpadas das dependências desocupadas (“Saiu do
banheiro e não tem ninguém? Desligue a luz!”).
7) Temática: Economia de Energia – AR CONDICIONADO
Início: 09 de novembro
As peças trarão exemplos práticos de como economizar energia. As peças
darão destaque ao uso do ar condicionado: “Priorize janelas abertas” (o que
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economiza o uso da luz ligada e do ar condicionado). Várias situações podem
ilustrar essa ação, mostrando como é bom sentir o aroma do ar de fora; a
economia em si, a vista, a liberdade, o ar puro. Porém, as peças devem dar
orientações ao empregado se a escolha for ligar o ar condicionado: desligar o
aparelho quando o ambiente estiver desocupado; manter o aparelho desligado ou
apenas ventilando nos dias frios ou no inverno; manter as portas e janelas
fechadas, evitando o desperdício do ar climatizado, e garantindo a circulação de ar;
otimizar o uso do aparelho, evitando utilizá-lo somente no horário-núcleo da
empresa (9 às 12h e 13:30 às 17:30h); manter a regulagem dos termostatos do
aparelho em 23ºC ou em 50% do botão de giro do termostato.
Será produzido um jingle que será aproveitado ao longo de todo o ano com
um resumo das ações de economia. O jingle será alegre e marcante, fazendo com
que os empregados gravem sua letra e internalizem os atos que podem trazer
economia para a empresa e assim possamos alcançar seu objetivo.
8) Temática: Testemunhal
Início: 07 de dezembro
Essa fase se caracterizará por um resumo das ações durante o ano. Um
canal de comunicação será aberto (preferencialmente um e-mail) e divulgado para
que o empregado possa enviar sua experiência sobre a economia que realizou
durante o ano. As melhores experiências serão transformadas em anúncio,
relatando assim de forma real como a empresa pode mudar através da mudança
individual.
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Anexo V - Cronograma de iniciativas
Materias de Expediente
Iniciativas

Status

Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Realizar reunião
Campanhas de sensibilização para redução de desperdícios de materiais de
com PR/ACP para elaboração do Plano de Comunicação e Sensibilização para o
expediente, evitando obsoletismo e baixa por perda.
ano de 2017.
Estabelecer nos termos de referência - TR's, editais e contratos, critérios de
Atividade em fase de inserção de critérios de sustentabilidade nos TR's, editais e
sustentabilidade ambiental, para aquisição de materiais de expediente, nos termos
contratos.
da IN Nº 01/2010 - SLTI/MPOG.
Realizar o descarte de materiais de expediente, dentre outros, conforme Lei nº Atividade parcialmente realizada. A coleta seletiva foi implantada na empresa e
12.305, de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos.
está em fase de adaptação e melhorias.
Atividade foi iniciada por meio da troca do papel A4 comum pelo A4 reciclado.
Atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares
Será necessário dar continuidade a essa atividade que é de responsabilidade da
de menor impacto ambiental para substituição.
AA/GSA/UPM. Reunir com a área para verificar o andamento.

Papel
Iniciativas
Realizar campanhas de sensibilização para redução de desperdícios de papel.

Status
Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Realizar reunião
com PR/ACP para elaboração do Plano de Comunicação e Sensibilização para o
ano de 2017.

Adquirir papéis reciclados, isentos de cloro elementar ou branqueados a base de
Atividade realizada.
oxigênio, peróxido de hidrogênio e ozônio.
Implementar software de comunicação interna eletrônica para os trâmites de Aguardando liberação da chave (MPDG) para utilizar o Sistema SEI – Sistema
expediente.
Eletrônico de Informações.
Adquirir e implantar scanner em todos os setores, para diminuir o uso de
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
documento impresso por documento digital.
Realizar campanhas de sensibilização, visando o uso de mídias eletrônicas.
Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha.
Implementar sistema eletrônico de solicitação de veículos.

Existe o sistema, porém será necessária uma campanha de reforço sobre o tema.

Adquirir e implementar nos banheiros e restaurante aparelhos elétricos para
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
secagem de mão.
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Copos Descartáveis
Iniciativas

Status

Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Realizar reunião
Intensificar por meio de Campanhas institucionais para o uso das canecas e/ou
com PR/ACP para elaboração do Plano de Comunicação e Sensibilização para o
copos reutilizáveis em substituição aos descartáveis.
ano de 2017.
Estabelecer no termo de referência, edital e contrato da Empresa de serviços
Atividade não realizada (será necessário ajustar o contrato).
gerais/copa, o fornecimento de copos de vidro aos visitantes.
Ação parcialmente implantada. Os resíduos da Assemco no momento não
Adquirir e implantar os coletores para as copas e Assemco, visando o
entraram na implantação da Coleta Seletiva. Será preciso agendar reunião com a
armazenamento dos copos descartáveis utilizados pelos empregados.
Presidente da Associação para tratar do assunto.
Disponibilizar em pontos estratégicos, para os visitantes, mesas com copos de
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
vidros reutilizáveis.

Cartuchos de impressão e material de Tecnologia da informação
Iniciativas
Status
Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos, critérios de Atividade em fase de inserção de critérios de sustentabilidade nos TR's,
sustentabilidade ambiental, na aquisição de materiais de informática.
editais e contratos.

Instalar impressoras com: fita tintada.

Ação não realizada. Será necessário adequar essa atividade. Pesquisar qual
tipo de impressora é mais viável (pesquisar sobre as impressoras Ecotank).
Conversar com AE/GTI para verificar melhor opção.

Intensificar a manutenção ou substituição das impressoras, em razão da
Atividade realizada de acordo com a diponibilidade orçamentária.
eficiência.
Padronizar as impressoras para o uso da impressão frente e verso.

Atividade em andamento. Agendar reunião com AE/GPE para verificar
status da ação.
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Cartuchos de impressão e material de Tecnologia da informação
Iniciativas
Status
Destinar adequadamente os materiais de TI, conforme Política Nacional de Atividade em fase de implantação. Agendar reunião com AE/GPE/GTI para
Resíduos Sólidos.
verificar status da ação.
Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos cláusula
informando sobre a responsabilidade do recolhimento e destinação final Atividade em fase de implantação. Agendar reunião com AE/GPE/GTI para
de materiais de TI, conforme art. 33 da Política Nacional de Resíduos verificar status da ação.
Sólidos.
Implementar o uso da Ecofonte em todos os computadores da Codevasf.

Encaminhamos CI para AE/GPE/GTI solicitando a implementação da ação,
porém não obtivemos resposta. Agendar reunião com AE/GPE/GTI para
verificar status da ação.

Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos cláusula de
aquisição de cartuchos com configurações aderentes aos computadores
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
sustentáveis - TI Verde, em atendimento à Instrução Normativa nº 01, de
19/01/2010, da SLTI/MP.

Energia elétrica
Iniciativas

Status

Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Realizar reunião
Intensificar campanhas de sensibilização e conscientização com vistas à introdução
com PR/ACP para elaboração do Plano de Comunicação e Sensibilização para o
de uma cultura de utilização racional dos recursos energéticos.
ano de 2017.
Realizar campanhas orientativas aos empregados, secretárias, recepcionistas,
estagiários e funcionários terceirizados quanto ao uso do aparelho de ar Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha.
condicionado com sala vazia.
Intensificar o uso, bem como a manutenção do sistema de ar-condicionado
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
central, com a utilização de gás ecológico.
Elaborar e implementar projeto para instalação de sistema fotovoltaicos na
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
cobertura do edifício, para capitação de energia solar e geração de energia.
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Energia elétrica
Iniciativas

Status

Elaborar e implementar projeto para instalação de sistema de iluminação de LEDs
em substituição ao sistema atual (implantação gradativa).
Manter desligado, no período de menor uso, parte dos elevadores. Uma cópia da
chave de manutenção dos elevadores deverá permanecer na portaria.
Elaborar e implementar projeto para automatização das instalações elétricas
(sensores, temporizadores, centrais programáveis, etc.), nos banheiros e
corredores.
Monitorar a inspeção termográfica. Verificar se a mesma está sendo feita em
período adequado.
Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos a adoção de práticas para
redução de consumo de energia elétrica adotadas pela Empresa.

Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Atividade realizada.
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Atividade realizada (contínua).
Atividade em fase de implantação.
verificar status da ação.

Agendar reunião com AA/GSA/USA para

Água e Esgoto
Iniciativas

Status

Elaborar e implantar projeto paisagístico, escolhendo e utilizando vegetação que
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
tenha a capacidade de sobreviver com pouca água.
Elaborar e implantar projeto de capitação de água de condensação dos aparelhos
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
de ar condicionado e de água da chuva para usos diversos.
Priorizar o uso de produtos de limpeza biodegradáveis.

Ação não implantada, considerando que o contrato em andamento não contempla
essas especificações, as quais serão inclusas no TR para as próximas licitações.
Agendar reunião com AA/GSA/USA para verificar status da ação.

Substituir gradativamente as caixas de água dos vasos sanitários por caixas com
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
válvulas de descargas ecológicas-econômicas.
Adquirir trituradores.
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Intensificar campanhas de sensibilização para redução de desperdícios de água.

Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha.
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Água e Esgoto
Iniciativas

Status

Instalar adesivos (campanhas A3P) nos banheiros, copas e tomadas das
Ação realizada e concluída.
dependências da Codevasf, visando sensibilizar os empregados.
Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos dos serviços de limpeza e
Ação realizada. Será necessário reunir com AA/GSA/USA para incluir essa ação no
jardinagem, treinamento periódico da equipe contratada sobre educação
TR para dar continuidade a essa ação.
ambiental e práticas de sustentabilidade.

Coleta Seletiva
Iniciativas
Formalizar parceria com órgãos/Empresas próximos à Codevasf para efetuar o
recolhimento de lâmpadas fluorescentes.
Ampliar o recolhimento de materiais passíveis de serem reciclados (plástico, pilhas,
baterias, materiais de TI, perfurocortantes, dentre outros).
Formalizar parceria com instituições para promoverem a destinação sustentável de
baterias e pilhas.
Disponibilizar coletores de pilhas, baterias e baterias de celular nos andares.
Adquirir, quando necessário, pilhas e baterias recarregáveis “Low Self Discharge”
(LSD) de Lithium.
Adquirir e implantar coletores de resíduos para copa, restaurante e área externa
da Empresa.
Elaborar e implantar um sistema de monitoramento e avaliação dos dados de
recolhimento da Coleta Seletiva, visando divulgação junto aos empregados.
Formalizar parceria com órgão/Empresas próximos à Codevasf para coleta
seletiva de acordo com calendário do GDF.

Status
Ação ainda não realizada, porém já iniciada a articulação.
Ação realizada, porém ainda serão necessárias adequações, pois parte dos
resíduos recolhidos ainda estão sendo misturados.
Ação ainda não realizada, porém já iniciada a articulação.
Foi disponibilizado coletor no primeiro andar ao lado do ponto. Em breve os
coletores ficarão reunidos num só local. No Ecoponto.
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Ação realizada.
A comissão de Gestão de Resíduos da Empresa está elaborando o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Codevasf.
Ação ainda não realizada, porém já iniciada a articulação.

A Comissão de Gestão de Resíduos solicitou a identificação de um local para
Elaborar e Implantar projeto para instalação de Estação de Coleta Seletiva, como
disposição dos coletores de coleta seletiva, porém a AA/GSA não identificou até o
urnas para disposição de lâmpadas, pilhas, vidros, baterias, dentre outros.
momento um local para o Ecoponto.
Separar, acondicionar e destinar corretamente os materiais perfurocortantes
Ação realizada.
utilizados nos procedimentos ambulatoriais.
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Coleta Seletiva
Iniciativas

Status

Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos, a adoção de práticas
Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
para redução de resíduos sólidos de acordo com as diretrizes socioambientais
Empresa.
adotadas pela Empresa.
Estabelecer no termo de referência, edital e contrato de serviços gerais/limpeza Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
para a implantação nas copas, lixeiras para separação do lixo orgânico e reciclável. Empresa.
Intensificar campanhas de sensibilização e conscientização com vistas à redução
dos resíduos sólidos gerados na Empresa.
Monitorar o descarte e recolhimento das embalagens vazias, para os serviços de
jardinagem e dedetização predial.

Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. PR/ACP irá
elaborar Plano de Comunicação para 2017.
Verificar com a AA/GSA se essa ação foi inserida no TR de contratação dos
serviços de jardinagem.

Qualidade de Vida
Iniciativas

Status

Intensificar palestras sobre prevenção em saúde, drogas no ambiente de trabalho.

Atividade realizada.

Intensificar as avaliações periódicas e permanentes dos ambientes da Empresa.

Ação implantada e realizada anualmente.

Disponibilizar na Empresa os serviços médicos básico, com acompanhamento de
profissionais da área de saúde.
Elaborar e implantar programa de preparação para aposentadoria dos
empregados.
Revisar, aprimorar e dar continuidade ao programa de incentivo aos servidores e
colaboradores para prática de atividades físicas.
Implantar sala de apoio à amamentação na Empresa, de acordo com Portaria
ANVISA n° 193/2010.
Implantar na Empresa programa de prevenção, tratamento e apoio à dependência
química em álcool e outros tipos drogas.
Promover atendimento e apoio aos dependentes químicos em álcool e outros
tipos de drogas.

Atividade realizada.
Atividade não realizada. Incluir no Programa de Melhoria de Qualidade de Vida do
Empregado.
Atividade realizada por meio do Programa de Ginástica Laboral e em campanhas
de sensibilização.
Ação em fase de implantação.
Atividade realizada por meio do Programa de Melhoria de Qualidade de Vida do
Empregado. Intensificar a ação.
Atividade realizada.
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Qualidade de Vida
Iniciativas

Status

Melhorar a acessibilidade e mobilidade na Empresa de acordo com a Lei 7.853/89
Projeto em fase de elaboração.
e o Decreto 5.296/04.
Atividade não realizada. Reunir com AA/GGP/UBS para verificar o andamento da
Promover atividades laborais para os servidores PNEs.
ação.
Disponibilizar no auditório 2 assentos apropriados para pessoas obesas.
Atividade realizada.
Manter o programa de vacinação preventiva contra a gripe influenza sazonal e
Ação realizada anualmente.
H1N1.
Dar continuidade a substituição de móveis adequados, sem impacto a saúdeAção implantada.
ergonomia do mobiliário.
A Empresa possui um Plano Simplificado de Gerenciamento de Resíduos. Atividade
Elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais
não realizada. Reunir com AA/GGP/UBS para verificar a necessidade de realização
Perfurocortantes conforme Portaria n.º 1.748, de 30 de agosto de 2011.
dessa ação.
Reservar vagas para cadeirantes e portadores de necessidades especiais – PNEs Ação parcialmente implantada. Reunir com AA/GSA para verificar o andamento da
nos auditórios, salas de espera e salas de reuniões.
ação.
Adaptar gradativamente mobiliário, piso tátil direcional e de alerta, portas e
Ação iniciada, em fase de elaboração.
corredores em todas as dependências e em todos os acessos da Empresa.

Compras e Contratações Públicas Sustentáveis
Iniciativas

Status

Adequar e intensificar às compras e contratações sustentáveis, nos termos da IN
Ação iniciada. Agendar reunião com AA/GSA/UPM para verificar status da ação.
Nº 01/2010 - SLTI/MPOG.
Atualizar o inventario de bens, visando a troca de materiais de expediente e outros
Ação iniciada. Agendar reunião com AA/GSA/UPM para verificar status da ação.
por materiais sustentáveis.
Fomentar as compras compartilhadas nos termos da IN Nº 01/2010 - SLTI/MPOG.

Ação iniciada. Agendar reunião com AA/GSA/UPM para verificar status da ação.
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Obras e Manutenção Predial
Iniciativas

Status

Estabelecer nos Termos de Referências/Projetos Básicos, Edital e Contrato, a
adoção de critérios ambientais conforme legislação vigente quanto à destinação e
gerenciamento adequado de resíduos remanescentes de obras e serviços
realizados.
Realizar reformas e manutenção predial prevendo maior flexibilidade espacial,
conforto ambiental e menor impacto ao meio ambiente.
Conservar e manter o painel de cerâmica do artista plástico e ceramista Francisco
Brennand, na entrada da Codevasf.
Utilizar, quando possível, materiais duráveis, certificados e sustentáveis,
preferencialmente reciclados e de origem de recursos naturais renováveis, nas
obras e reformas.
Destinar adequadamente os resíduos não perigosos de reformas para
acondicionamento, reutilização e/ou reciclagem.
Intensificar rotina de manutenção predial para localização de fontes de
desperdícios.
Executar os serviços de dedetização em conformidade com os requisitos de
licenciamento, procedimentos e práticas operacionais definidos na Resolução RDC
ANVISA nº 52/2009.
Realizar adequadamente o descarte e recolhimento das embalagens vazias, para
os serviços de dedetização predial.

Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
Empresa. Essa ação está sendo normatizada para uso em todos os documentos da
Codevasf.
Ação iniciada e contínua.
Ação iniciada e contínua.
Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
Empresa.
Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
Empresa.
Ação contínua.
Agendar reunião com AA/GSA/USA para verificar status da ação.
Agendar reunião com AA/GSA/USA para verificar status da ação.

Serviço de telecomunicações em geral
Iniciativas

Status

Implementar mecanismos para triagem e direcionamento de ligações entre
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
celulares da mesma operadora.
Sensibilizar os empregados, por meio de campanhas institucionais para o uso Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Inserir ação de
racional dos serviços com o foco nas ligações via VOIP.
conscientização no Plano de Comunicação.
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Vigilância
Iniciativas

Status

Manter fixado no posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de
Polícia, do Corpo de Bombeiros, CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do
Distrito Federal, dos responsáveis pela administração da instalação e outros de
interesse.
Proibir a utilização do posto de entrada da Codevasf/Sede, para guarda de bens
particulares de empregados ou de terceiros.
Disponibilizar local apropriado para guarda de objetos de empregados ou
terceiros.
Inserir, nos Termos de Referências, Edital e Contrato, conteúdo específico de
segurança do trabalho e critérios de sustentabilidade em conformidade a IN
SLTI/MPOG, nº 1/2010.
Realizar e divulgar, anualmente, pesquisa de satisfação dos empregados e
colaboradores com o serviço de vigilância.
Estabelecer nos Termos de Referências, Edital e Contrato de vigilância, que a
Empresa contratada realize o descarte correto de baterias dos rádios
comunicadores dos vigilantes, conforme legislação vigente.

Ação realizada.

Ação realizada.
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
Empresa. Reunir com AA/GSA/USA para verificar status da ação.
Ação não realizada. Reunir com AA/GSA/USA para verificar status da ação.
Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
Empresa. Reunir com AA/GSA/USA para verificar status da ação.

Serviços Gerais
Iniciativas

Status

Estabelecer no termo de referência, edital e contrato de serviços gerais/limpeza, a
adoção de procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e utilização Atividade em fase de inserção dos critérios de sustentabilidade.
de produtos reciclados, reutilizáveis e biodegradáveis.
Os termos de referência estão em fase de inserção de critérios de
Manter e monitorar a fiscalização para uso de produtos e materiais biodegradáveis
sustentabilidade. Após a inserção dos critérios nos contratos será realizado
e ambientalmente sustentáveis.
monitoramento das ações.
Estabelecer no termo de referência, edital e contrato de serviços gerais/limpeza, Atividade em fase de inserção dos critérios de sustentabilidade. Foi realizado pelo
treinamento periódico da equipe contratada sobre educação ambiental e práticas Serviço de Limpeza Urbano - SLU/GDF, treinamento sobre gerenciamento dos
de sustentabilidade.
residuos gerados na empresa.
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Serviços Gerais
Iniciativas

Status

Destinar adequadamente os resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservação.
Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada de acordo com a Lei nº
9.433/97.
Estabelecer no termo de referência, edital e contrato de serviços gerais/limpeza,
que sejam implantadas nas copas as lixeiras para separação do lixo orgânico e
reciclável.

Atividade em fase de implantação (a coleta seletiva está sendo aperfeiçoada na
Empresa).
São realizadas campanhas de conscientização, as quais deverão ser intensificadas.
Atividade realizada.

Deslocamento de Pessoal
Iniciativas
Campanhas de conscientização do uso racional do serviço de transporte.
Contratar serviços de entrega de documentos utilizando motocicletas (serviços de
moto boy).
Implementar e divulgar sistema de solicitação de veículos por meio de sistema da
Intranet.
Intensificar a divulgação do uso de sistema de videoconferência.
Intensificar campanhas para uso da bicicleta como meio de transporte e
campanhas de incentivo do uso do bicicletário.
Revitalização e manutenção do bicicletário.
Viabilizar o uso de veículos que utilizem combustível renovável (etanol, biodiesel,
gás natural).
Disponibilizar vestiários com chuveiro e armários, aos servidores que utilizam o
bicicletário.
Estabelecer nos termos de referência, editais e contratos, no mínimo 3 critérios de
sustentabilidade nas compras de veículos automotores e/ou na manutenção.

Status
Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Recebemos
sugestões para verificar a possiblidade da Empresa disponibilizar um ônibus para
levar os empregados da Rodoviária para Codevasf e da Codevasf para rodoviária.
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Reforçar o uso do sistema eletrônico. Será necessário reunir com AA/GSA/USA
para pedir a retirada da solicitação da guia em papel.
Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha.
Atividade realizada. Para 2017 será preciso reforçar a campanha. Para maior uso
do bicicletário será preciso sinalizar, liberar a rampa de acesso e revitalizar o
espaço.
Ação não realizada em virtude de restrições orçamentárias.
Ação parcialmente realizada em virtude de restrições orçamentárias. A empresa já
utiliza veículos FLEX - álcool/gasolina.
Foi realizada parceria com Assemco para viabilizar essa ação. Será preciso realizar
nova campanha para incentivo do uso do bicicletário.
Atividade em fase inserção dos critérios de sustentabilidade nos documentos da
Empresa. Reunir com AA/GSA/USA para verificar status da ação.
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ANEXO VI – Relatório de Desempenho da Frota
Cliente

Data

Placa

Veículo

Ano

Motorista

Comb.

Codevasf/Sede

04/01/2016

JIP4942

Focus

2011

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

Codevasf/Sede

05/01/2016

JIP4932

Focus

2011

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

Litros Lit. R$ Hodometro Km/Litro
0
41,61

R$ 0,00
R$ 3,79

88627
89857

Valor

Endereço

Bairro

Cidade

UF

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

8,68

R$
158,08

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

08/01/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

35,77

R$ 3,92

88923

9,37

R$
140,56

Codevasf/Sede

14/01/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

25,04

R$ 3,98

65086

6,03

R$ 99,66

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

10,21

R$
144,97

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

RUA SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Asa Sul

Brasilília

DF

Brasilília
Bom Jesus da
Lapa

DF

Av. Zeca Miranda 349

Asa Norte
Lagoa
Grande

Codevasf/Sede

15/01/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

36,43

R$ 3,97

89295

Codevasf/Sede

15/01/2016

JKL7765

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

58,26

R$ 3,38

23429

8,65

Codevasf/Sede

20/01/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

45,76

R$ 3,97

90269

9,00

Codevasf/Sede

21/01/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

32,77

R$ 3,97

89607

9,52

Codevasf/Sede

21/01/2016

JKL7765

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

36,86

R$ 3,25

24136

19,18

Codevasf/Sede

22/01/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

89725

0,00

Codevasf/Sede

22/01/2016

JKL7765

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

35,86

R$ 3,26

24493

Codevasf/Sede

22/01/2016

JKL7765

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

29,91

R$ 3,32

24796

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

27/01/2016
03/02/2016
03/02/2016
03/02/2016

JIP4942
JIP4942

Focus
Focus

JHR2483

Parati

JHJ4506

Palio
Weekend

2011
2011
2009
2007

Eustaquio Rodrigues
Eustaquio Rodrigues
José Alexandre Santana
Carlos Eduardo Gomes

Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina

34,91
37,76
44,87
25,23

R$ 3,98
R$ 3,98
R$ 3,96
R$ 3,97

89943
90297
74389
140503

R$
197,44
R$
182,08
R$
130,42
R$
119,80

SCE SUL Trecho 1 CONJ 09
SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

BA

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

9,96

R$ 35,00
R$
116,92

AV. Cleriston Andrade 1007

Vila Brasil

Barreiras

BA

10,13

R$ 99,57

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

9,62

R$
139,26

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

9,38

R$
150,64

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

8,83

R$
178,10

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

10,42

R$
100,17

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

R$
129,80

SCE SUL TRECHO 1 CONJ
09

Asa Sul

Brasilília

DF

R$ 40,00
R$
125,87
R$
124,91

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

03/02/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

33,29

R$ 3,89

90543

8,23

Codevasf/Sede

11/02/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

90594

0,00

Codevasf/Sede

11/02/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

31,87

R$ 3,94

90605

9,66

Codevasf/Sede

15/02/2016

JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

31,71

R$ 3,93

90828

8,99
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Codevasf/Sede

16/02/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

36,45

R$ 3,89

65367

7,71

R$
142,13

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

17/02/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

0

R$ 0,00

91003

#DIV/0

R$ 40,00

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

9,68

R$
161,58

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

6,86

R$
127,97

RUA SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

11,26

R$
119,26

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

19/02/2016
19/02/2016
22/02/2016

JIP4942

Focus

JHJ4506

Palio
Weekend

JKL7765

Amarok

2011
2007
2013

Eustaquio Rodrigues
Carlos Eduardo Gomes
Edvaldo Gonçalves

Gasolina
Gasolina
Diesel

41,02
32,82
34,47

R$ 3,93
R$ 3,89
R$ 3,45

91002
140728
25184

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

R$
171,63
R$
121,12
R$
172,96
R$
168,13
R$
170,06

SCE SUL TRECHO 1 CONJ
09

Asa Sul

Brasilília

DF

204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

AV. Santos Dumont 66

Centro

Três Marias

MG

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

24/02/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

44,02

R$ 3,89

91221

8,93

Codevasf/Sede

25/02/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

30,79

R$ 3,93

91273

8,80

Codevasf/Sede

26/02/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

54,39

R$ 3,17

25742

10,26

Codevasf/Sede

01/03/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

48,6

R$ 3,45

26244

10,33

Codevasf/Sede

03/03/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

43,61

R$ 3,89

91514

6,72

Codevasf/Sede

07/03/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

21,31

R$ 3,89

91469

9,20

Codevasf/Sede

07/03/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

36,39

R$ 3,93

65588

6,07

R$ 83,09
R$
143,37

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

JHJ4506

Palio
Weekend

8,63

R$
111,16

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

7,82

R$
166,61

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

9,72

R$
173,35

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

10/03/2016
14/03/2016
14/03/2016

JIP4932
JHR2483

Focus
Parati

2007
2011
2009

Carlos Eduardo Gomes
Leonardo da Silva
José Alexandre Santana

Gasolina
Gasolina
Gasolina

28,51
42,73
44,46

R$ 3,89
R$ 3,89
R$ 3,89

140974
91848
74821

Codevasf/Sede

16/03/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

31,66

R$ 3,89

91985

6,06

R$
123,46

Codevasf/Sede

18/03/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

23,96

R$ 3,90

92206

9,22

R$ 93,45

Codevasf/Sede

24/03/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

31,42

R$ 3,89

92509

9,64

Codevasf/Sede

29/03/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

33,18

R$ 3,89

65807

6,60

Codevasf/Sede

30/03/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

41,03

R$ 3,89

92161

7,63

R$
122,51
R$
129,40
R$
159,98

Codevasf/Sede

31/03/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

0

R$ 0,00

26274

#DIV/0

R$ 50,00

SQS 212 BLOCO A PAG

ASA SUL

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

31/03/2016

JKL7745

Amarok

2013

Daniel Augusto Santos

Diesel

0

R$ 0,00

40074

#DIV/0

SQS 212 BLOCO A PAG

ASA SUL

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

31/03/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

33,39

R$ 3,89

92805

8,86

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

05/04/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

26,23

R$ 3,89

93023

8,31

R$ 50,00
R$
130,20
R$
102,28

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF
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Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

07/04/2016
11/04/2016

JIP4942

Focus

JHJ4506

Palio
Weekend

2011
2007

Eustaquio Rodrigues
Carlos Eduardo Gomes

Gasolina
Gasolina

22,27
26,85

R$ 3,89
R$ 3,84

93218
141199

8,76

R$ 86,84

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

8,38

R$
103,35

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

12/04/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

30,09

R$ 3,89

93500

9,37

R$
117,33

Codevasf/Sede

12/04/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

93518

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

9,49

R$
174,67

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

EPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

AV. Cleriston Andrade 1007

Maria Cecilia

Barreiras

BA

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Brasilília

DF

Corrente

PI

ROD BR 135 KM 48 S N

Asa Norte
Perímetro
Urbano
Perímetro
Urbano

Corrente

PI

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

Codevasf/Sede

14/04/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

52,47

R$ 3,32

26742

Codevasf/Sede

15/04/2016

JIP4932

Focus

2011

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

43,82

R$ 3,82

92453

6,66

Codevasf/Sede

15/04/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

40,27

R$ 3,04

27077

8,32

Codevasf/Sede

15/04/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

31,09

R$ 3,85

93786

9,20

Codevasf/Sede

16/04/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

65,55

R$ 3,36

27641

8,60

Codevasf/Sede

18/04/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

52,93

R$ 3,36

28010

6,97

Codevasf/Sede

18/04/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

68

R$ 3,25

28544

7,85

Codevasf/Sede

18/04/2016

JKL7745

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

52,7

R$ 3,38

40158

28,08

R$
167,79
R$
122,75
R$
120,00
R$
220,90
R$
178,37
R$
221,00
R$
178,63

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

9,13

R$
146,58

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

26/04/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

38,78

R$ 3,77

94140

ROD BR 135 KM 48 S N

Codevasf/Sede

26/04/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

36,17

R$ 3,79

66058

6,94

R$
137,43

Codevasf/Sede

26/04/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

0

R$ 0,00

66061

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

7,20

R$
167,94

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

9,18

R$
139,58

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

28/04/2016
03/05/2016

JIP4932
JIP4942

Focus
Focus

Codevasf/Sede

03/05/2016

JHJ4506

Codevasf/Sede

04/05/2016

JHJ4506

Palio
Weekend
Palio
Weekend

Codevasf/Sede

04/05/2016

JIP4942

Codevasf/Sede

06/05/2016

Codevasf/Sede

2011
2011

Leonardo da Silva
Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Gasolina

44,44
36,93

R$ 3,77
R$ 3,77

92773
94479

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

32,5

R$ 3,69

141471

8,37

R$
120,22

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

0

R$ 0,00

141486

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

94575

#DIV/0

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

28,67

R$ 4,01

92986

7,43

R$ 20,00
R$
114,97

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

06/05/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

0

R$ 0,00

92986

#DIV/0

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

09/05/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

38,04

R$ 3,74

94793

8,25

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

12/05/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

32,99

R$ 3,74

95088

8,94

R$ 40,00
R$
142,62
R$
123,68

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF
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Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

16/05/2016
18/05/2016
19/05/2016
23/05/2016
24/05/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

44,14

R$ 3,74

93246

5,89

R$
165,41

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

JHJ4506

Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

20,91

R$ 3,64

141652

8,66

R$ 76,30

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

8,94

R$
148,98

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

10,04

R$
192,00

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

10,14

R$
132,65

AV. ZECA MIRANDA 349

Lagoa
Grande

Bom Jesus da
Lapa

BA

R$
170,49

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

R$ 40,00
R$
127,79

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

CLN 109 BLOCO A

Brasilília
Bom Jesus da
Lapa

DF

AV. Zeca Miranda 349
AV. Coronel Moacyr J Silva
1415

Asa Norte
Lagoa
Grande
Bandeirantes

Jaíba

MG

JIP4942
JHR2483
JHR2483

Focus
Parati
Parati

2011
2009
2009

Eustaquio Rodrigues
Sistanley Jones Lima
Sistanley Jones Lima

Gasolina
Gasolina
Gasolina

40,27
48,62
35

R$ 3,69
R$ 3,94
R$ 3,79

95448
75309
75664

Codevasf/Sede

24/05/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

44,63

R$ 3,82

93570

7,26

Codevasf/Sede

24/05/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

0

R$ 0,00

93570

#DIV/0

Codevasf/Sede

########

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

32,6

R$ 3,91

95701

7,76

Codevasf/Sede

24/05/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

95701

#DIV/0

Codevasf/Sede

24/05/2016

JHR2483

Parati

2009

Sistanley Jones Lima

Gasolina

27

R$ 3,79

75997

12,33

Codevasf/Sede

25/05/2016

JHR2483

Parati

2009

Sistanley Jones Lima

Gasolina

42,85

R$ 3,97

76492

11,55

R$ 35,00
R$
102,33
R$
170,13

Codevasf/Sede

27/05/2016

JHR2483

Parati

2009

Sistanley Jones Lima

Gasolina

15,04

R$ 3,98

77325

55,39

R$ 60,00

ROD BR 040 KM 41.6 0 S/N

Amoreiras

Paracatu

MG

8,84

R$
110,01

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

0,05

R$
305,00

SQS 314 BLOCO B PLL 01

Asa Sul

Brasilília

DF

6,49

R$
148,03

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

8,42

R$
138,78

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

7,23

R$
158,59

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

31/05/2016
01/06/2016
02/06/2016
03/06/2016
03/06/2016

JIP4942
GER0001
JHR2493
JIP4942

Focus
610
Parati
Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

2010

Raimundo Nonato
Ferreira

2009
2011
2011

Edvaldo Gonçalves
Eustaquio Rodrigues
Leonardo da Silva

Gasolina
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina

29,74
100
47,76
37,51
42,87

R$ 3,69
R$ 3,05
R$ 3,09
R$ 3,69
R$ 3,69

95964
23
66368
96280

JIP4932

Focus

93880

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

31,68

R$ 3,64

141894

7,64

BA

Codevasf/Sede

03/06/2016

JHJ4506

Palio
Weekend

Codevasf/Sede

07/06/2016

JKL7745

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

44,11

R$ 3,25

40609

10,22

R$
115,60
R$
143,36

Codevasf/Sede

07/06/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

18,47

R$ 3,64

96435

8,39

R$ 67,40

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

09/06/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

96658

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Brasilília

DF

7,58

R$
162,79

Asa Norte
Setor de
Postos e
Motéis EPIA

Núcleo
Banderante

DF

9,83

R$
158,79

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

10/06/2016
14/06/2016

JIP4932
JIP4942

Focus
Focus

2011
2011

Leonardo da Silva
Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Gasolina

44,97
42,92

R$ 3,61
R$ 3,69

94221
96857

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

Setor de Postos e Motéis EPIA

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01
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Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

16/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
20/06/2016
21/06/2016

JIP4942
JIP4932
JHR2493
GER0001
JIP4942

Focus
Focus
Parati
610
Focus

2011
2011

Eustaquio Rodrigues
Leonardo da Silva

2009

Edvaldo Gonçalves

2010

Raimundo Nonato
Ferreira

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Gasolina
Gasolina
Diesel
Gasolina

30,46
41,41
48,46
100
37,05

R$ 3,69
R$ 3,69
R$ 2,99
R$ 3,05
R$ 3,69

97127
94518
66655
23
97450

8,86

R$
112,68

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

7,17

R$
153,20

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

5,92

R$
145,35

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

0,00

R$
305,00

SQS 314 BLOCO B PLL 01

ASA SUL

Brasilília

DF

8,72

R$
137,07

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

24/06/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

43,52

R$ 3,62

94846

7,54

Codevasf/Sede

27/06/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

40,46

R$ 3,62

97827

9,32

R$
157,95
R$
146,85

Codevasf/Sede

27/06/2016

JHR2483

2009

José Alexandre Santana

Gasolina

0

R$ 0,00

77577

#DIV/0

R$ 30,00

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

29/06/2016

JHJ4506

Parati
Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

0

R$ 0,00

142093

#DIV/0

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

30/06/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

36,55

R$ 3,62

98153

8,92

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

01/07/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

44,09

R$ 3,62

95193

7,87

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

05/07/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

29,23

R$ 3,62

98394

8,24

R$ 20,00
R$
132,65
R$
160,03
R$
106,10

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

06/07/2016
06/07/2016

JHR2483

Parati

2009

José Alexandre Santana

Gasolina

51,44

R$ 3,62

77684

6,98

R$
186,68

JHJ4506

Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Etanol

33,1

R$ 2,78

142168

8,28

R$ 92,32

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

06/07/2016

JHR2493

Parati

2009

Donizetti Eustaquio

Gasolina

40

R$ 3,58

66914

6,48

R$
143,56

Codevasf/Sede

06/07/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

18,53

R$ 3,84

98553

8,58

R$ 71,34

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

06/07/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

98553

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

06/07/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

41,66

R$ 3,39

28985

10,59

Codevasf/Sede

08/07/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

42,57

R$ 3,84

95545

8,27

R$
141,60
R$
163,89

Codevasf/Sede

12/07/2016

JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

16,8

R$ 3,62

95684

8,27

R$ 60,97

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

14/07/2016

JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

23

R$ 3,63

95891

9,00

R$ 83,49

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

18/07/2016

JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

24,45

R$ 3,62

96081

7,77

R$ 88,75

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

19/07/2016

JKL7745

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

0

R$ 0,00

41161

#DIV/0

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

19/07/2016

JKL7745

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

50,37

R$ 3,25

41161

10,96

R$ 40,00
R$
163,73

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF
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Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

19/07/2016
21/07/2016

JIP4932

Focus

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

9,02

R$
126,82

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

R$ 3,58

142414

6,56

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

25,21

R$ 3,62

96635

9,48

R$ 91,49

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

9,31

R$
114,57

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Focus

05/08/2016

R$ 20,00

37,49

JIP4932
JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

31,57

R$ 3,62

96396

#DIV/0

Gasolina

28/07/2016

R$ 3,62

96194

Carlos Eduardo Gomes

Codevasf/Sede

34,94

R$ 0,00

2007

JHJ4506

Gasolina

0

R$
134,55

26/07/2016

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

Focus

Codevasf/Sede

2011

Eustaquio Rodrigues

JIP4932

Palio
Weekend

Codevasf/Sede

2011

96929

Codevasf/Sede

08/08/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

80

R$ 3,39

29613

7,85

R$
271,93

Codevasf/Sede

10/08/2016

JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

26,49

R$ 3,69

97162

8,80

R$ 97,99

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

10/08/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

0

R$ 0,00

67252

#DIV/0

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

10/08/2016

JHR2493

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

47,22

R$ 3,62

67255

7,22

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

11/08/2016

JHJ4506

Parati
Palio
Weekend

R$ 40,00
R$
171,37

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

25,07

R$ 3,58

142598

7,34

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

11/08/2016

JKL7745

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

62,89

R$ 3,39

41695

8,49

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

16/08/2016

JIP4932

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Etanol

37,65

R$ 3,62

97494

8,82

R$ 89,98
R$
213,77
R$
136,63

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

16/08/2016
18/08/2016
23/08/2016

JHR2483

Parati

2009

José Alexandre Santana

Gasolina

52,63

R$ 3,62

78143

8,72

R$
191,01

JHJ4506

Palio
Weekend

2007

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

142670

#DIV/0

R$ 35,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

8,66

R$
125,43

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Etanol

41,82

R$ 2,99

98915

Codevasf/Sede

24/08/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo Silva

Gasolina

46,57

R$ 3,62

97882

8,33

R$
169,01

Codevasf/Sede

25/08/2016

JIP4942

Focus

2011

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

0

R$ 0,00

99067

#DIV/0

R$ 40,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

R$
123,17

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

R$ 30,00
R$
161,64

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

R$ 93,08
R$
153,55
R$
271,44
R$
120,66

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

26/08/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

33,94

R$ 3,62

99170

7,51

Codevasf/Sede

30/08/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

0

R$ 0,00

98254

#DIV/0

Codevasf/Sede

30/08/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

45,15

R$ 3,58

98254

8,24

Codevasf/Sede

31/08/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Etanol

25,65

R$ 3,62

99356

7,25

Codevasf/Sede

31/08/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

42,89

R$ 3,58

98608

8,25

Codevasf/Sede

05/09/2016

JKL7765

2013

Leonardo da Silva

Diesel

79,86

R$ 3,39

30246

7,93

Codevasf/Sede

05/09/2016

JHJ4506

Amarok
Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

33,62

R$ 3,58

142855

7,64
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Codevasf/Sede

06/09/2016

JIP4932

FOCUS

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

39,9

R$ 3,62

99010

10,08

R$
144,82

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

AV. A DF 130 KM 16

Vila
Vicentina

Planaltina

DF

Codevasf/Sede

12/09/2016

JHR2483

Parati

2009

José Roberto Rodrigues

Gasolina

33,53

R$ 3,69

78435

8,71

R$
124,05

Codevasf/Sede

12/09/2016

JHR2483

Parati

2009

José Roberto Rodrigues

Gasolina

22,06

R$ 3,89

78727

13,24

R$ 86,01

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

7,13

R$
184,16

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

15,97

R$
116,00

AV. Cleriston Andrade 1007

Vila Brasil

Barreiras

BA

R$
170,73

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

AV. Cleriston Andrade 1007

Vila Brasil

Barreiras

BA

Rodovia BR 020 KM 242 S/N

Centro

Simolândia

GO

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Brasilília
Bom Jesus da
Lapa

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

14/09/2016
14/09/2016

JHR2493
JHR2483

Parati
Parati

2009
2009

José Alexandre Santana
José Roberto Rodrigues

Gasolina
Gasolina

50,74
29,75

R$ 3,62
R$ 3,89

67617
79202

Codevasf/Sede

16/09/2016

JKL7765

Amarok

2013

Leonardo da Silva

Diesel

50,23

R$ 3,39

30672

8,48

Codevasf/Sede

16/09/2016

JHR2483

Parati

2009

José Roberto Rodrigues

Gasolina

13,34

R$ 3,90

79347

10,87

Codevasf/Sede

17/09/2016

JHR2483

Parati

2009

José Roberto Rodrigues

Gasolina

35,15

R$ 3,89

79800

12,89

Codevasf/Sede

19/09/2016

JKL7765

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

35,5

R$ 3,32

31004

9,35

Codevasf/Sede

20/09/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

39,86

R$ 3,62

99268

6,47

Codevasf/Sede

22/09/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

40,41

R$ 2,99

99621

6,56

Codevasf/Sede

22/09/2016

JKL7765

Amarok

2013

Carlos Eduardo Gomes

Diesel

34,53

R$ 3,24

31352

10,08

R$ 52,03
R$
137,05
R$
118,18
R$
144,67
R$
121,21
R$
112,22

AV. ZECA MIRANDA 349

Asa Norte
Lagoa
Grande

7,65

R$
148,25

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

11,43

R$
119,49

Rodovia BR 020 SN KM 312

Zona Rural

Simolândia

GO

6,84

R$
119,10

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

23/09/2016
23/09/2016
27/09/2016

JIP4932
JKL7765

Focus
Amarok

2011
2013
2011

Leonardo da Silva
Carlos Eduardo Gomes
Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Diesel
Gasolina

40,4
36,22
32,46

R$ 3,66
R$ 3,29
R$ 3,66

99577
31766

JIP4942

Focus

99843

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

31,69

R$ 3,68

143124

8,49

R$
116,90

BA

Codevasf/Sede

27/09/2016

JHJ4506

Palio
Weekend

Codevasf/Sede

28/09/2016

JHR2483

Parati

2009

José Alexandre Santana

Gasolina

0

R$ 0,00

80069

#DIV/0

R$ 35,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

28/09/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

99989

#DIV/0

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

30/09/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

30,41

R$ 3,66

100088

8,06

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

30/09/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

35,07

R$ 3,28

32106

9,69

R$ 40,00
R$
111,57
R$
115,05

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

30/09/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

0

R$ 0,00

32106

#DIV/0

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

02/10/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

51,99

R$ 3,23

32581

9,14

Rodovia BR 020 KM 138

Roda Velha

São Desidério

BA

Codevasf/Sede

04/10/2016

JKL7745

Amarok

2013

José Alexandre Santana

Diesel

61,27

R$ 3,32

42348

10,66

AV Tancredo NEVES 89

Centro

Urucuia

MG

Codevasf/Sede

06/10/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

35,33

R$ 3,66

100373

8,07

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

R$ 40,00
R$
168,40
R$
203,42
R$
129,64
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Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

08/10/2016
08/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
13/10/2016

JKL7765
JKL7765

Amarok
Amarok

2013
2013

Edvaldo Gonçalves
Edvaldo Gonçalves

Diesel
Diesel

57,83
41,03

R$ 3,26
R$ 3,32

33123
33427

9,37

R$
188,53

AV. Cleriston Andrade 1007

Vila Brasil

Barreiras

BA

7,41

R$
136,59

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

48

R$ 3,58

67962

7,19

R$
172,27

JHJ4506

Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

24,11

R$ 3,58

143308

7,63

R$ 86,53

SEPN 503 44 CONJ A

Asa Norte

Brasilília

DF

7,51

R$
165,13

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

R$ 95,49
R$
155,54

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

45

R$ 3,66

99915

R$
140,03
R$
149,11

Codevasf/Sede

18/10/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

38,16

R$ 3,66

100689

8,28

Codevasf/Sede

18/10/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

40,64

R$ 3,66

100218

7,46

Codevasf/Sede

19/10/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

26,02

R$ 3,66

100874

7,11

Codevasf/Sede

24/10/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

42,39

R$ 3,66

100576

8,45

Codevasf/Sede

24/10/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

101018

#DIV/0

Codevasf/Sede

26/10/2016

JIP4942

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

32,44

R$ 3,66

101160

8,82

Codevasf/Sede

31/10/2016

JHJ4506

Focus
Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

32,96

R$ 3,49

143518

6,37

R$ 35,00
R$
119,03
R$
115,33

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa sul

Brasilília

DF

10,66

R$
184,25

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

7,19

R$
173,42

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

8,25

R$
114,75

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Rodovia BR 020 SN KM 312

Planaltina

Brasilília

DF

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

01/11/2016
01/11/2016
03/11/2016

JHR2483
JIP4932
JIP4942

Parati
Focus
Focus

2009
2011
2011

José Alexandre Santana
Leonardo da Silva
Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Gasolina
Gasolina

50,21
47,26
31,27

R$ 3,66
R$ 3,66
R$ 3,66

80335
100916
101418

Codevasf/Sede

04/11/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

36

R$ 3,12

33808

10,58

R$
112,64

Codevasf/Sede

04/11/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

28,73

R$ 3,29

34083

9,57

R$ 94,78

Codevasf/Sede

04/11/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

38,29

R$ 3,09

34431

9,09

Codevasf/Sede

05/11/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

43,11

R$ 3,09

34765

7,75

Codevasf/Sede

05/11/2016

JKL7765

Amarok

2013

Edvaldo Gonçalves

Diesel

34,83

R$ 3,29

35111

9,93

Codevasf/Sede

08/11/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

34,61

R$ 3,66

101704

8,26

Codevasf/Sede

08/11/2016

JHR2493

Parati

2009

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

48,27

R$ 3,66

68315

7,31

Codevasf/Sede

09/11/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

43,06

R$ 3,66

101210

6,83

Codevasf/Sede

10/11/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

38,29

R$ 3,66

102024

8,36

R$
118,66
R$
133,60
R$
114,90
R$
126,98
R$
177,11
R$
158,01
R$
140,49

Rodovia BR 430 KM 04

Zona Rural

Rodovia BR 430 KM 04

Zona Rural

Bom Jesus da
Lapa
Bom Jesus da
Lapa

Rodovia BR 020 SN KM 312

Centro

Correntina

BA

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF
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Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

14/11/2016
17/11/2016

JIP4942
JIP4942

Focus
Focus

2011
2011

Eustaquio Rodrigues
Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Gasolina

0
32,45

R$ 0,00
R$ 3,66

102141
102292

#DIV/0

R$ 35,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

8,26

R$
119,08

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

18/11/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

43,19

R$ 3,49

101518

7,13

R$
151,14

Codevasf/Sede

21/11/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

22,79

R$ 3,66

102485

8,47

R$ 83,62

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

7,69

R$
143,83

SQS 212 BLOCO A PAG

Asa Sul

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

24/11/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

41,1

R$ 3,49

101834

Codevasf/Sede

30/11/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

28,18

R$ 3,66

102114

-13,17

Codevasf/Sede

02/12/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

30,17

R$ 3,66

102970

28,37

Codevasf/Sede

05/12/2016

JHR2483

Parati

2009

José Alexandre Santana

Gasolina

49,9

R$ 3,66

80761

8,54

Codevasf/Sede

06/12/2016

JIP4932

Focus

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

45,89

R$ 3,66

102217

8,35

Codevasf/Sede

13/12/2016

JIP4942

Focus

2011

Edvaldo Gonçalves

Gasolina

42,56

R$ 3,79

103216

5,78

Codevasf/Sede

13/12/2016

JIP4932

2011

Leonardo da Silva

Gasolina

43,77

R$ 3,45

102535

7,27

Codevasf/Sede

16/12/2016

JHJ4506

Focus
Palio
Weekend

2007

Carlos Eduardo Gomes

Gasolina

34,43

R$ 3,79

143789

7,87

R$
103,42
R$
110,69
R$
183,11
R$
168,37
R$
161,71
R$
151,01
R$
130,82

Codevasf/Sede

19/12/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

0

R$ 0,00

103391

#DIV/0

R$ 35,00

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede

19/12/2016

JIP4942

Focus

2011

Eustaquio Rodrigues

Gasolina

20,59

R$ 3,74

103391

8,50

R$ 77,21

CLN 109 BLOCO A

Asa Norte

Brasilília

DF

7,44

R$
165,88

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

9,35

R$
162,16

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

10,48

R$
103,31

SQN 204 BL. A PAG Lj. 01

Asa Norte

Brasilília

DF

Codevasf/Sede
Codevasf/Sede
Codevasf/Sede

21/12/2016
27/12/2016
30/12/2016

JIP4932
JIP4942
JIP4942

Focus
Focus
Focus

2011
2011
2011

Leonardo da Silva
Eustaquio Rodrigues
Eustaquio Rodrigues

Gasolina
Gasolina
Gasolina

43,66
42,68
27,19

R$ 3,79
R$ 3,79
R$ 3,79

102860
103790
104075
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