 Proj072019 - Gestão eficiente de resíduos no TRE/RN
na lista PROJETOS
ETIQUETAS
EM EXECUÇÃO



Descrição

Editar

O projeto foi desdobrado da iniciativa 3.7.3. do Plano de Gestão 2018-2020, tendo como objetivo a
sistematização do processo de gestão de resíduos no âmbito do TRE/RN e dos cartórios eleitorais, onde
for possível, relacionado à coleta seletiva de lixo.



Retomada e sistematização da coleta seletiva

Ocultar itens concluídos

Excluir

40%

1. Realizar ações de sensibilização e conscientização



1.1 Arrecadar garrafas pet e óleo de cozinhas para a ACAPORD
1.2 Elaborar vídeo sobre a temática da Coleta Seletiva
2. Realizar ações de capacitação e treinamento



2.1 Realizar palestra com terceirizados da Sede, COJE e Zonas da Capital sobre a coleta seletiva
3. Adequar as necessidades de coletores específicos para a coleta seletiva



3.1 Mapear a quantidade de coletores na Sede, Coje e Zonas Eleitorais de Capital
3.2 Realocar os coletores da coleta seletiva na Sede, Coje e Zonas Eleitorais da Capital



4. Regulamentar as parcerias com associações
5. Sistematizar o processo de descarte
Adicionar um item



Implantação da logística reversa

0%

1. Realizar diagnóstico de cenário
2. Definir os materiais incluídos na logística reversa
3. Verificar e regulamentar parcerias para implementação da logística reversa
4. Sistematizar o processo de recolhimento dos materiais
5. Definir o processo de descarte
Adicionar um item

Excluir



Institucionalização da política de gestão de resíduos sólidos

Excluir

0%

1. Realizar estudo comparativo de normativos externos
2. Definir as diretrizes da política e elaborar a minuta
3. Regulamentar a política interna de gestão de resíduos sólidos
Adicionar um item



Atividade

Mostrar Detalhes

Escritório de Projetos copiou o comentário de Núcleo de Gestão Socioambiental - TRE-RN do
cartão 1. Retomada e sistematização da coleta seletiva 23 de jul às 17:10
Realocar coletores de coleta seletiva, na Sede, Coje e Zonas Eleitorais da Capital.

