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Sobre a Rede

Comitê de trabalho interinstitucional com

vistas ao intercâmbio de experiências e

informações para a implementação de

programas e ações de responsabilidade

socioambiental.

Celebração do termo de cooperação técnica

em 17/11/2017.



Composição

14 órgãos com atuação em Minas Gerais



Objetivos específicos da Rede

 Auxiliar no desenvolvimento de estudos,

pesquisas, modelos de gestão e

planejamento socioambiental;

 Apoiar capacitações que pretendam o

fortalecimento de ações e projetos focados

na gestão ambiental e responsabilidade

social;

 Compartilhar informações, projetos e boas

práticas de seus respectivos órgãos.



Eixos de atuação

1. Racionalização e redução de custos;

2. Construções sustentáveis;

3. Capacitação e produção científica;

4. Destinação adequada de resíduos;

5. Compras sustentáveis e compartilhadas;

6. Qualidade de vida.



A Rede em números

53.843.474 kwh

619.656 m3

502.153 kg

Força de trabalho total

55.545 pessoas

55% servidores

21% terceirizados

17% estagiários

7% membros

Estudantes da UFJF

20.000



Dimensão da Rede Sustenta Minas

 Considerando:

 Que cada brasileiro consome em média
56,21 m³ de água distribuída por ano, o
consumo total da Rede abasteceria cerca
de 11 mil habitantes.

 Que cada habitante consome em média
2.228 Kwh/ano, o consumo total da Rede
poderia ter suprido cerca de 24 mil
brasileiros.

 Que a média nacional anual de produção
de lixo por ano é de 383 Kg por habitante,
a destinação total da Rede corresponderia
ao descarte médio anual correto de cerca
de 44 mil brasileiros.



Tradução dos propósitos do comitê: união de esforços

para integração das ações de responsabilidade

socioambiental e apoio mútuo entre as instituições.

Tronco estilizado: representa a solidez e a força

advindas da união das instituições.

Copa circular: ideia de interseção, intercâmbio e

movimento.

1ª entrega: Logotipo



1º Tema de Trabalho: Gestão de resíduos 
sólidos

Desafios/Causas motivadoras:

Baixa articulação entre esfera pública, iniciativa privada e

sociedade.

Papel preponderante das instituições públicas na conscientização

coletiva.

Criticidade no manejo dos resíduos sólidos.

Necessidade de ampliação dos processos de reciclagem e

reutilização dos resíduos sólidos.

Precariedade das estruturas das cooperativas e das associações

de catadores e de reciclagem.





Mapa das cooperativas e associações de 
catadores e de reciclagem 

O mapa de Minas demonstra bem as lacunas de cobertura

das cooperativas e associações de catadores e de

reciclagem.

Dos 853 municípios do Estado, apenas 49 (5,7%) possuem

cooperativas ou associações.

A situação é, ainda, mais precária no norte e no nordeste

de Minas Gerais.



2ª entrega: Seminário da Rede 
Sustenta Minas

Realizado no dia 05/06/18 - Dia Mundial do Meio Ambiente

Painéis:

a) Gestão dos resíduos sólidos, a partir da visão do poder público

municipal, da iniciativa privada e das cooperativas de catadores de

materiais recicláveis.

b) Boas práticas:

o Projeto Lacre do bem

o Inclusão social e produtiva dos catadores;

o Compras compartilhadas;

o Cesta de materiais e de correspondências;

o Sistemas de metas para controle de consumo de água e luz;

o Melhoria na coleta seletiva solidária.



Movimento pela sustentabilidade

Ecologicamente correto, economicamente viável,

socialmente justo e culturalmente diverso. Atividades

que atendem a esses quatro quesitos são

consideradas sustentáveis.

Parece simples, mas a prática da sustentabilidade é

complexa e somente acontece quando cada um faz a

sua parte.

Pequenas atitudes, uma grande causa!


