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PAPEL A4 BRANCO 


Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de papel A4 branco 
Quantidade de papel A4 branco solicitado (em resmas)
Data de requisição do material pelas unidades
Mensal e anual
Gasto com a aquisição de papel A4 branco 
Valor (R$) gasto com a compra de papel branco 




Monitoramento do consumo de papel A4 branco

1º semestre
2016
2017
2018

Resmas
Gasto (R$)
Resmas
Gasto (R$)
Resmas
Gasto (R$)
JANEIRO
512
5.877,76
346
4.715,98
342
5.123,16
FEVEREIRO
432
4.959,36
255
3.475,65
284
4.254,32
MARÇO
598
6.865,04
125
1.703,75
323
4.838,54
ABRIL
363
4.167,24
372
5.572,56
410
6.141,80
MAIO
269
3.088,12
356
5.332,88
397
5.766,84
JUNHO
426
4.890,48
322
4.823,56
405
5.652,18
TOTAL
2.600
29.848,00
1.776
25.624,38
2.161
31.776,84
Média Mensal
433
4.975,67
296
4.271,73
360,17
5.296,14
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		Janeiro

		Fevereiro

		Março

		Abril

		Maio

		Junho

		Julho

		Agosto

		Setembro

		Outubro

		Novembro

		Dezembro



2018

Gasto com papel branco (em reais) - 2018

5123.16

4254.32

4838.54

6141.8

5766.84

5652.18



Papel A4

		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Gestão de Bens

				Período		2018				2019				2020

						Resmas		Gasto (R$)		Resmas		Gasto (R$)		Resmas		Gasto (R$)

				Janeiro		342		5,123.16

				Fevereiro		284		4,254.32

				Março		323		4,838.54

				Abril		410		6,141.80

				Maio		397		5,766.84

				Junho		405		5,652.18

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		2,161		31,776.84

								5296.14		5296.14





Papel A4

		



2018

Consumo total de papel branco (em resmas)



Plan1

		



2018

Consumo total de papel branco (em resmas)



		





		2015		1



Papel (resmas)

Gasto (R$)

Consumo Papel A4 x Gasto

1
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Campanhas de conscientização
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Papel de parede – tela dos computadores
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Boletim enviado por e-mail
COPOS DESCARTÁVEIS - 200 ML

Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de copos descartáveis de 200 ml 
Quantidade de copos descartáveis solicitados (em centos) 
Data de requisição do material pelas unidades
semestral e anual
Gasto com a aquisição de copos descartáveis de 200 ml
Valor (R$) gasto com a compra de copos descartáveis de 200 ml




Monitoramento do consumo de copos descartáveis 200 ml

1º semestre
2016
2017
2018

Centos
Gasto (R$)
Centos
Gasto (R$)
Centos
Gasto (R$)
Janeiro
693
1.808,73
342
882,57
237
601,98
Fevereiro
308
803,88
343
885,14
351
891,54
Março
846
2.208,06
307
792,26
512
1.245,74
Abril
568
1.482,48
485
1.251,63
587
1.413,71
Maio
556
1.451,16
398
1.027,11
354
852,58
Junho
379
989,19
420
1.083,88
276
664,40
TOTAL
3.350
8.743,50
2.295
5.922,59
2.317
5.669,95
Média Mensal
558
1.457,25
383
987,10
386
944,99
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Campanha de conscientização
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Papel de parede – tela dos computadores
Boletim enviado por e-mail




COPOS DESCARTÁVEIS - 50 ML

Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de copos descartáveis de 50 ml 
Quantidade de copos descartáveis solicitados (em centos)
Data de requisição do material pelas unidades
semestral e anual
Gasto com a aquisição de copos descartáveis de 50 ml
Valor (R$) gasto com a compra de copos descartáveis de 50 ml





Monitoramento do consumo de copos descartáveis 50 ml

1º semestre
2016
2017
2018

Centos
Gasto (R$)
Centos
Gasto (R$)
Centos
Gasto (R$)
Janeiro
18
21,96 
0
0
0
0
Fevereiro
29
35,38 
0
0
0
0
Março
43
52,46 
0
0
0
0
Abril
28
34,16 
0
0
0
0
Maio
16
19,52 
0
0
0
0
Junho
43
52,46 
0
 0
0
 0
TOTAL
177
215,94
0
0
0
0
Média Mensal
29,5
35,99
0
0
0
0




ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA 

Indicadores
Descrição
Evento gerador
Apuração
Consumo de garrafões de 20 litros 
Quantidade de garrafões de 20 litros consumidos 
Data de requisição do material pelas unidades
semestral e anual
Gasto com a aquisição de garrafões de 20 litros
Valor (R$) gasto com a aquisição de garrafões de 20 litros





Monitoramento do consumo de água mineral 


1º semestre
2016
2017
2018

Garrafões
Gasto (R$)
Garrafões
Gasto (R$)
Garrafões
Gasto (R$)
JANEIRO
678
6.963,42
428
4.134,05
772
6.500,40 
FEVEREIRO
776
8.535,90
480
3.845,61
752
6.792,00 
MARÇO
889
9.570,12
851
8.040,11
783
6.864,30 
ABRIL
762
8.411,58
774
6.839,46
866
7.635,00 
MAIO
727
8.028,96
851
7.744,10
823
7.090,30 
JUNHO
757
8.516,52
753
6.999,15
736
6.524,80 
TOTAL
4.589
50.026,50
4.137
37.602,48
4.732
41.406,80
Média Mensal
765
8.337,75
690
6.267,08
789
6.901,13
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		JANEIRO

		FEVEREIRO

		MARÇO

		ABRIL

		MAIO

		JUNHO

		JULHO
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		SETEMBRO
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		NOVEMBRO
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Gasto de água mineral (reais) - 2018

6500.4

6792

6864.3

7635

7090.3

6524.8



Água Mineral - CAPITAL

		

				CNJ Res. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Conservação e Limpeza

						Capital				Interior				2018

						Qtde de garrafões		Gasto (R$)		Qtde de garrafões		Gasto (R$)		Qtde de garrafões		Gasto (R$)

				JANEIRO		554		3,601.00		218		2,899.40		772		6,500.40

				FEVEREIRO		472		3,068.00		280		3,724.00		752		6,792.00

				MARÇO		522		3,393.00		261		3,471.30		783		6,864.30

				ABRIL		571		3,711.50		295		3,923.50		866		7,635.00

				MAIO		567		3,685.50		256		3,404.80		823		7,090.30

				JUNHO		480		3,120.00		256		3,404.80		736		6,524.80

				JULHO

				AGOSTO

				SETEMBRO

				OUTUBRO

				NOVEMBRO

				DEZEMBRO

				TOTAL ANUAL		3,166		20,579.00



Preço dos Garrafões:

Jan/2015 a Set/2015           Out/2015 a Out/2016           
Capital: R$ 7,29                    Capital: R$ 7,74                      

Nov/2016 a Out/2017        Nov/2017 a xxx2018
Capital: R$ 6,13                    Capital: R$ 6,50

Fonte: Seção de Gestão de Bens



Água Mineral - CAPITAL

		



Consumo de água mineral (em garrafões)



Plan1

		



Consumo de água mineral (R$)



Plan2

		





Plan2

		2015		2015



Garrafões

Consumo Garrafões 20L x Gasto (CAPITAL)

1

1
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TELEFONIA FIXA
Indicadores
Descrição
Apuração
Gasto total do contrato de telefonia fixa
Valor total (R$) da fatura de telefonia fixa
Mensal e anual
Gasto médio do contrato de telefonia fixa
Valor (R$) da fatura / quantidade de linhas





















Monitoramento do consumo de telefonia fixa


1º semestre
2016
2017
2018

Gasto total (R$)
Gasto total (R$)
Gasto total (R$)
JANEIRO
9.532,14
8.219,95
8.605,05
FEVEREIRO
13.647,29
11.497,87
10.670,33
MARÇO
12.780,30
9.115,29
9.943,06
ABRIL
12.902,13
9.138,44
10.085,98
MAIO
12.738,15
9.794,09
9.997,89
JUNHO
12.468,61
10.277,88

TOTAL
74.068,62
58.043,52
49.302,31
Média Mensal
12.344,77
9.673,90
9.860,46
Nota: os gastos com telefonia fixa no mês de junho de 2018 estão sendo apurados.  
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ENERGIA ELÉTRICA 

Indicadores
Descrição
Apuração
Consumo de energia elétrica 
Quantidade de kwh consumido
mensal e anual
Gasto com energia elétrica
Valor (R$) da fatura de energia






Monitoramento do consumo de energia elétrica

1º semestre
2016
2017
2018

Kwh
Gasto (R$)
Kwh
Gasto (R$)
Kwh
Gasto (R$)
JANEIRO
301.236
187.782,79
203.770
132.455,53
257.396
170.231,15
FEVEREIRO
341.992
214.883,41
255.275
164.454,70
286.972
180.428,20
MARÇO
333.483
201.591,76
254.428
168.642,78
272.293
179.175,82
ABRIL
337.877
199.203,55
300.932
188.285,87
294.406
202.353,28
MAIO
322.334
201.618,29
261.789
160.537,75
302.092
224.616,47
JUNHO
281.841
185.012,58
289.552
192.931,06


TOTAL
1.918.763
1.190.092,38
1.565.746
1.007.307,69
1.413.159
956.804,92
Média mensal
319.794
198.348,73
260.958
167.884,62
282.632
191.360,98
Nota: os gastos com energia elétrica no mês de junho de 2018 estão sendo apurados.  
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Gasto

Gasto com Energia Elétrica (Reais) - 2018

170231.15

180428.2

179175.82

202353.28

224616.47



Energia Elétrica  

		

				Período		2018

						Kwh		Gasto (R$)

				Janeiro		257,396		170,231.15

				Fevereiro		286,972		180,428.20

				Março		272,293		179,175.82

				Abril		294,406		202,353.28

				Maio		302,092		224,616.47

				Junho

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		1,413,159		956,804.92

						282,632		191,360.98





Energia Elétrica  

		



Consumo

Consumo de Energia Elétrica (Kwh) - 2018



Plan1

		



Gasto

Gasto de Energia Elétrica (R$) - 2018



		

				TRT23		Consumo de Energia Elétrica

				Período		2015		2017		2017

						consumido		Consumido		Meta

				Janeiro		291,188		203,770		262,069

				Fevereiro		343,637		255,275		309,273

				Março		323,912		254,428		291,521

				Abril		343,570		300,932		309,213

				Maio		320,268		261,789		288,241

				Junho		344,873		289,552		310,386

				Julho		314,944		242,143		283,450

				Agosto		307,268		250,484		276,541

				Setembro		368,686		315,810		331,817

				Outubro		358,660		294,962		322,794

				Novembro		373,252		272,509		335,927

				Dezembro		374,709		299,286		337,238

				TOTAL ANUAL		4,064,967		3,240,940		3,658,470





		



Consumido

Meta

Energia elétrica (em kwh)
Consumo x meta



		



Energiá elétrica (em kwh) - Total anual
Consumo x meta



		2015		1



Energia elétrica (kwh)

Gasto (R$)

Consumo Energia Elétrica x Gasto

1
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Campanha de conscientização
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Papel de parede – tela dos computadores
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Boletim enviado por e-mail


ÁGUA e ESGOTO

Indicadores
Descrição
Apuração
Volume de água consumido 
Quantidade de água consumida (em m3)
mensal e anual
Gasto com água
Valor (R$) da fatura de água



Monitoramento do consumo de água

1º semestre
2016
2017
2018

m3
Gasto (R$)
m3
Gasto (R$)
m3
Gasto (R$)
JANEIRO
2.310
17.901,86
1.530
12.918,06
2.058
19.427,31
FEVEREIRO
2.158
16.635,86
1.562
13.291,58
1.795
16.820,24
MARÇO
2.428
19.604,89
2.058
19.177,70
1.837
17.242,72
ABRIL
1.980
16.207,72
1.923
16.926,16
1.685
15.722,97
MAIO
2.092
17.069,45
1.739
16.028,24
1.735
16.366,89
JUNHO
2.130
17.432,01
2.220
20.632,44


TOTAL
13.098
104.851,79
11.032
98.974,18
9.110
85.580,13
Média mensal
2.183
17.475,30
1.839
16.495,70
1.822
17.116,03
Nota: os gastos com água no mês de junho de 2018 estão sendo apurados.  
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Gasto com água e esgoto (reais) - 2018

19427.31

16820.24

17242.72

15722.97

16366.89



Água 

		

				CNJ RES. 201/2015

				Período		2018

						m3		Gasto (R$)

				Janeiro		2,058		19,427.31

				Fevereiro		1,795		16,820.24

				Março		1,837		17,242.72

				Abril		1,685		15,722.97

				Maio		1,735		16,366.89

				Junho

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		9,110		85,580.13

						1,822		17,116.03





Água 

		



Consumo de água (m3)



Plan1

		



Gasto de água (R$)



		

				TRT23		CONSUMO DE ÁGUA

				Período		2015		2017		2017

						Consumido		Consumido		Meta

				Janeiro		2,060		1,553		1,854

				Fevereiro		2,524		1,545		2,272

				Março		2,038		2,061		1,834

				Abril		1,813		1,862		1,632

				Maio		1,896		1,762		1,706

				Junho		1,894		2,389		1,705

				Julho		2,125		2,300		1,913

				Agosto		2,814		1,998		2,533

				Setembro		2,277		2,527		2,049

				Outubro		2,245		2,408		2,021

				Novembro		2,207		2,526		1,986

				Dezembro		1,872		3,189		1,685

				TOTAL ANUAL		25,765		26,120		23,189





		



Consumido

Meta

Água (em m3)
Consumo x meta



		



Água (em m3) - Total anual
Consumo x meta



		2015



Água (m3)

Consumo Água (m3)

1



		2015



Gasto (R$)

Gasto com Água (R$)

1
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Campanhas de conscientização
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Papel de parede – tela dos computadores
Boletim enviado por e-mail


GESTÃO DE RESÍDUOS

Indicadores
Descrição
Apuração
Destinação de papel para reciclagem
Quantidade de papel (kg) destinado à reciclagem
Mensal e anual
Destinação de recicláveis (em geral) para reciclagem
Quantidade de recicláveis (kg) destinado à reciclagem
Mensal e anual
Destinação de lâmpadas fluorescentes para descontaminação
Quantidade (unidades) de lâmpadas fluorescentes encaminhadas 
Semestral e Anual
Destinação de pilhas e baterias para descontaminação
Quantidade (kg) de pilhas e baterias encaminhadas 
Semestral e Anual
Destinação de resíduos de saúde para descontaminação
Quantidade (kg) de resíduos de saúde encaminhados 
Mensal e anual
Destinação de suprimentos de impressão (cartuchos, tonners) para reciclagem
Quantidade (kg) de suprimentos de impressão destinados à reciclagem
Semestral e Anual
Destinação de resíduos de informática (fios, cabos, mídias, teclados, mouses) para reciclagem
Quantidade (kg) de resíduos de informática destinados à reciclagem
Semestral e Anual
Destinação de resíduos de obras (alumínio e ferro) para reciclagem
Quantidade (kg) de resíduos de obra destinados à reciclagem
Semestral e Anual
Total de material reciclável destinado às cooperativas 
Quantidade (kg) de resíduos recicláveis destinados às cooperativas
Semestral e Anual


Monitoramento da coleta de resíduos no TRT
TIPO DE RESÍDUO (em Kg)
2018

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Papel branco
 
 
684
 
 
 
Revistas, livros
 
 
140
 
 
 
Papelão
 
 
409

264
 
Total de papel
 -
 -
1.233
- 
 264
 -
Copos descartáveis
 
 
71
 
 
11
Capas Plásticas
 
 
 
 
 
23
Total de plástico
 -
 -
71
 -
 -
34
Recicláveis (sacos azuis)
 
 
132
 
22
50
Metal
4.100
 
 
 
 
30
Vidro






Total de material reciclável destinado às cooperativas de catadores
4.100
-
1.436
-
286
114
Sucata eletrônica
 
100
 
50
60
 
Lâmpadas 






Pilhas e baterias






Toners
 
 
 
86
 
 
Resíduos de Saúde
3
0
0
3
6
3
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Gráf1

		janeiro		janeiro		janeiro		janeiro

		fevereiro		fevereiro		fevereiro		fevereiro

		março		março		março		março

		abril		abril		abril		abril

		maio		maio		maio		maio

		junho		junho		junho		junho

		julho		julho		julho		julho

		agosto		agosto		agosto		agosto

		setembro		setembro		setembro		setembro

		outubro		outubro		outubro		outubro

		novembro		novembro		novembro		novembro

		dezembro		dezembro		dezembro		dezembro



Papel branco (kg)

Revistas, livros (kg)

Papelão (kg)

TOTAL - PAPEL (kg)

Reciclagem de papel (kg) - 2018

684.1

139.6

408.9

1232.6

264.4

259

57

84.1

400.1



2016

		

				DOAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS												Desfazimento de Bens - Proc. 1208/2016										Desfazimento de Bens - Proc. 1208/2016

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA						Projeto Coleta Seletiva Solidária										Projeto Sucata Eletrônica

																LOTE		BEM		QUANTIDADE		DESTINATÁRIO				LOTE		BEM		QUANTIDADE		DESTINATÁRIO

				Papel branco		2,295		-		-

				Revistas, livros		2,223		-		-						1 (CPT)      + CSQV		Cadeira		4		ASSCAVAG				CSQV		Ventilador		1		RECYCLART

				TOTAL (PAPEL)		4,518												Poltrona		18								Aparelhos médicos/odont.		5

				Papelão		768		-		-								Longarina		4						1		Aparelho telefônico		15

				Copos descartáveis		129		555		71,762		copos descartáveis 200 ml						Carrinho de Aço		1						2		Televisão		2

				Capas Plásticas		320		15		4,800		capas plásticas						Arquivo de aço		8								Aparelho telefônico		19

				TOTAL (PLÁSTICO)		449												Bebedouro		15								Relógio de parede		1

				Recicláveis (sacos azuis)		1,058		-		-								Refrigerador		2								Balança		2

				Metal		-		-		-								Descanso para pés		4						4		Cafeteira		1

				Vidro		2,380		4		9,520		garrafas 600 ml						Relógio parede		1								Aparelho telefônico		17

				Madeira		-		-		-						2		Cadeira		1		COOREPAM						Televisão		1

				Sucata eletrônica		3,000		-		-								Poltrona		23

				Lâmpadas tubulares		2,360		unidades										Descanso para pés		1						TOTAL		Ventilador		1		RECYCLART

				Lâmpadas compactas		2,200		unidades										Gaveteiro		1								Aparelhos médicos/odont.		5

				TOTAL (LÂMPADAS)		4,560		referente a: jun/2014 a nov/2016										Arquivo de aço		18								Aparelho telefônico		51

				Pilhas		106		83		8,798		pilhas AAA						Bebedouro		6								Televisão		3

				Baterias		47		83		3,901		pilhas AAA						Refrigerador		4								Relógio de parede		1

				TOTAL (PILHAS e BATERIAIS)		153		83		12,699		pilhas AAA						Fogão		1								Balança		2

				Resíduos de Saúde		49		-		-								Lavadora de alta Pressão		1								Cafeteira		1

				Resíduos da Construção Civil		24		caçambas de 8m3										Quadro Branco		1

																3		Cadeira		12		COOREPAM

				Informações:														Poltrona		12

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;														Longarina		1

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;														Amplificador de som		1

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg														Calculadora		2

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g														Teclado		3

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)														Condicionador de ar de chão		1

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak														Televisão		1

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades														Balança		3

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos														Fax		1

																		Ventilador		1

				Informações:														Refrigerador		1

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg														Arquivo de aço		3

				1 kg = 83,3 pilhas AAA														Carrinho de Aço		1

				1 kg = 8 lâmpadas T28														Maquina fotografica / GPS		7

																		Bebedouro		3

																		Aparelho telefônico		4

																4		Bebedouro		3		ASSCAVAG

																		Puruficador de ar		1

																		Estante de aço		2

																		Cadeira		16

																		Poltrona		13

																		Longarina		4

																		Descanso para pés		1

																		Persiana		8

																TOTAL		Cadeira		33		CATADORES

																		Poltrona		66

																		Longarina		9

																		Carrinho de aço		2

																		Arquivo de aço		29

																		Bebedouro		27

																		Refrigerador		7

																		Descanso para pés		5

																		Relogio		1

																		Gaveteiro		1

																		Fogão		1

																		Lavadora de alta Pressão		1

																		Quadro Branco		1

																		Amplificador de som		1

																		Calculadora		2

																		Teclado		3

																		Condicionador de ar de chão		1

																		Televisão		1

																		Balança		3

																		Fax		1

																		Ventilador		1

																		Maquina fotografica / GPS		7

																		Aparelho telefônico		4

																		Puruficador de ar		1

																		Estante de aço		2

																		Persiana		8





JANEIRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		5		-		-

				Resíduos da Construção Civil*		2		8		16		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





FEVEREIRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA				DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				Papel branco		808		-		-				DATA DA COLETA						09 e 15/03/2017

				Revistas, livros		191		-		-

				Papelão		257		-		-						1255.2

				Sub-total(Papel + papelão)		1255

				Copos descartáveis		26		555		14,319		copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		166		15		2,487		capas plásticas

				Sub-total (plástico)		192

				Recicláveis (sacos azuis)		191		-		-

				Metal		173		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				Lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				Pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		6				-

				Resíduos da Construção Civil*		-		-		-

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28



Natalia Pansonato:
Tambores de gás refrigerante+filtros de ar condicionado+sucata de obra



MARÇO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		0

				Resíduos de Saúde		5.9		-		-

				Resíduos da Construção Civil*		2		8		16		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





ABRIL

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						COOREPAM

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA						5/4/17

				Papel branco		550		-		-

				Revistas, livros		58		-		-

				Papelão		153		-		-						760.7

				Sub-total (papel + papelão)		761

				Copos descartáveis		52		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		48		15				capas plásticas

				Sub-total (plásticos)		100

				Recicláveis (sacos azuis)		145		-		-

				Metal		0		-		-

				Vidro		0		4

				Madeira		0		-		-

				Sucata eletrônica		0

				Lâmpadas tubulares		0		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		0										=

				Pilhas		0		83				pilhas AAA

				Baterias		0

				Resíduos de Saúde		5		-		-

				Resíduos da Construção Civil		1		8		8		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





MAIO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		5		-		-

				Resíduos da Construção Civil		1		8		8		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





JUNHO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		15		-		-

				Resíduos da Construção Civil		1		8		8		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





JULHO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS						DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		qtde		unidade

										DATA DA COLETA						7/18/17

				Papel branco		737		kg

				Revistas, livros		136		kg

				Papelão		240		kg

				sub-total (pepal + papelão)		1,113		kg

				Copos descartáveis		50		kg

				Capas Plásticas		20		kg

				sub-total (plástico)		70

				Recicláveis (sacos azuis)		211		kg

				Metal		-

				Vidro		-

				Madeira (carimbos)		-

				Tonners		265		kg

						231		unidades

				Lâmpadas		76		kg

						550		unidades

				Pilhas		30		kg

						2,474		unidades

				Baterias chumbo-ácida		941		kg

						96		unidades

				Resíduos de Saúde		17		Kg

				Resíduos da Construção Civil		-		-

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





AGOSTO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS						DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		PESO		Unidade

										DATA DA COLETA						8/17/17

				Papel branco		-		kg

				Revistas, livros		-		kg

				Papelão		-		kg

				Copos descartáveis		-		kg

				Capas Plásticas		-		kg

				Recicláveis (sacos azuis)		-		kg

				pés de mesa (metal)		10		kg

				Saboneteiras inox (metal)		6.8		kg

				Tambores de gás refrigerante (metal)		14		kg

				Materiais de expedientes (metal)		9		kg

				TOTAL (METAL)		39.8		kg

				Vidro				kg

				Madeira (mesa)		30		kg

				Madeira (armário)		100		kg		Doado ao Espaço Nassar em 22/08

				TOTAL (MADEIRA)		130		kg

				Sucata eletrônica		2.7		kg

				Lâmpadas tubulares				unidades

				Lâmpadas compactas				unidades

				Pilhas				kg

				Baterias				kg

				Resíduos de Saúde		4.9		kg

				Resíduos da Construção Civil				m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





SETEMBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		unidade

				Papel branco						COOREPAM

				Revistas, livros		3		kg

				Papelão		273		kg

				total		276

				Copos descartáveis		61		kg

				Capas Plásticas		49		kg

				total		110

				Recicláveis (sacos azuis)				kg

				Metal				kg

				Tonners		72.1		kg		Coletado : ASCAVAG

						63		unidades

				Madeira				kg

				Sucata eletrônica				kg

				Lâmpadas tubulares				unidade

				Lâmpadas Fluorescentes		41.7		kg		Coletado :  CGR

				Pilhas		11.9		kg

				Baterias		688.5		kg

				Resíduo de saúde		4

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





OUTUBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS				DESTINATÁRIO						COREPAM

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)

								DATA DA COLETA						10/25/17

				Papel branco		148

				Revistas, livros		577

				Papelão		42

				Sub-total (papel + papelão)		767

				Copos descartáveis		28

				Capas Plásticas		-

				Sub-total (plástico)		28

				Recicláveis (sacos azuis)		-

				Metal		-

				Vidro		-

				Madeira		-

				Sucata eletrônica		80		tambor azul ECODESCARTE

				Lâmpadas tubulares		-

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		4

				Resíduos da Construção Civil		-

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





NOVEMBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS				DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)

								DATA DA COLETA						11/24/17

				Papel branco		544.5

				Revistas, livros		85.8

				Papelão		302.0

				Sub-total (papel + papelão)		932.3

				Copos descartáveis		25.2

				Capas Plásticas		36.0

				Sub-total (plástico)		61.2

				Recicláveis (sacos azuis)		71.6

				Metal (armário de aço)		30

				Vidro

				Madeira

				Sucata eletrônica

				Lâmpadas tubulares

				Lâmpadas compactas

				Pilhas

				Baterias

				Resíduos de Saúde		16

				Resíduos da Construção Civil

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





DEZEMBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS				DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)

								DATA DA COLETA						12/12/17

				Papel branco		975

				Revistas, livros		401.1

				Papelão		525.3

						1,901.40

				Copos descartáveis		31.3

				Capas Plásticas		65.6

						96.9

				Recicláveis (sacos azuis)

				Metal		116

				Vidro

				Madeira

				Sucata eletrônica		12		tambor azul ECODESCARTE

				Lâmpadas tubulares

				Lâmpadas compactas

				Pilhas

				Baterias

				Resíduos de Saúde		2

				Resíduos da Construção Civil

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





2017

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		QTDE		UNID.

				Papel branco				kg

				Revistas, livros				kg

				Papelão				kg

				TOTAL - PAPEL		7,005		kg

				Copos descartáveis				kg

				Capas Plásticas				kg

				TOTAL - PLÁSTICO		658		kg

				Recicláveis - COLETA GERAL		619		kg

				Metal		359		kg

				Vidro		- 0		kg

				Madeira		130		kg

				Sucata eletrônica		92		kg

				Lâmpadas tubulares		118		kg		942		unidades

				Pilhas e baterias		42		kg

				Baterias no break		1,629		kg

				TOTAL - PILHAS E BATERIAS		1,671		kg

				Tonners		294		unid.

				Resíduos de Saúde		90		kg

				Resíduos da Construção Civil		152		m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 7,5 lâmpadas T28





2018

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro

				Papel branco (kg)						684								259

				Revistas, livros (kg)						140								57

				Papelão (kg)						409				264				84

				TOTAL - PAPEL (kg)						1,233								400

				Copos descartáveis (kg)						71						11		21

				Capas Plásticas (kg)												23		65

				TOTAL - PLÁSTICO (kg)						71						34		86

				Recicláveis (sacos azuis) (kg)						132				22		50		88

				Metal (ferro + aluminio) (kg)		4,100										30		66

				Vidro (kg)

				Madeira/carimbos (kg)				7.2

				Sucata eletrônica (kg)				100				50		60				170

				Lâmpadas tubulares (unidades)

				Pilhas e baterias (kg)

				Baterias no break (kg)

				Toners Lexmark (unidades)								86

				Toners - outras marcas (unidades)

				Resíduos de Saúde (kg)		3.0		0.0		0.0		3.1		5.6		3.0

				Resíduos da Construção Civil

						DESTINÁRIOS						Legenda:						Peso médio do saco azul		6,0 kg

				Papel branco		ASSCAVAG/COOREPAM						ASSCAVAG

				Revistas, livros		ASSCAVAG/COOREPAM						COOREPAM

				Papelão		ASSCAVAG/COOREPAM						ESCODESCARTE

				Copos descartáveis		ASSCAVAG						LEXMARK

				Capas Plásticas		ASSCAVAG

				Recicláveis (sacos azuis)		ASSCAVAG/COOREPAM

				Restos de obra (ferro + aluminio)		ASSCAVAG/COOREPAM

				Vidro		ASSCAVAG/COOREPAM

				Madeira		ASSCAVAG/COOREPAM

				Sucata eletrônica

				Lâmpadas tubulares		CGR

				Pilhas e baterias		CGR

				Baterias no break

				Toners Lexmark		LEXMARK

				Toners - outras marcas

				Resíduos de Saúde		WM AMBIENTAL

				Resíduos da Construção Civil



NATÁLIA PANSONATO SCHNEIDER:
restos de obras e reformas

NATÁLIA PANSONATO SCHNEIDER:
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2016

		

				DOAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS												Desfazimento de Bens - Proc. 1208/2016										Desfazimento de Bens - Proc. 1208/2016

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA						Projeto Coleta Seletiva Solidária										Projeto Sucata Eletrônica

																LOTE		BEM		QUANTIDADE		DESTINATÁRIO				LOTE		BEM		QUANTIDADE		DESTINATÁRIO

				Papel branco		2,295		-		-

				Revistas, livros		2,223		-		-						1 (CPT)      + CSQV		Cadeira		4		ASSCAVAG				CSQV		Ventilador		1		RECYCLART

				TOTAL (PAPEL)		4,518												Poltrona		18								Aparelhos médicos/odont.		5

				Papelão		768		-		-								Longarina		4						1		Aparelho telefônico		15

				Copos descartáveis		129		555		71,762		copos descartáveis 200 ml						Carrinho de Aço		1						2		Televisão		2

				Capas Plásticas		320		15		4,800		capas plásticas						Arquivo de aço		8								Aparelho telefônico		19

				TOTAL (PLÁSTICO)		449												Bebedouro		15								Relógio de parede		1

				Recicláveis (sacos azuis)		1,058		-		-								Refrigerador		2								Balança		2

				Metal		-		-		-								Descanso para pés		4						4		Cafeteira		1

				Vidro		2,380		4		9,520		garrafas 600 ml						Relógio parede		1								Aparelho telefônico		17

				Madeira		-		-		-						2		Cadeira		1		COOREPAM						Televisão		1

				Sucata eletrônica		3,000		-		-								Poltrona		23

				Lâmpadas tubulares		2,360		unidades										Descanso para pés		1						TOTAL		Ventilador		1		RECYCLART

				Lâmpadas compactas		2,200		unidades										Gaveteiro		1								Aparelhos médicos/odont.		5

				TOTAL (LÂMPADAS)		4,560		referente a: jun/2014 a nov/2016										Arquivo de aço		18								Aparelho telefônico		51

				Pilhas		106		83		8,798		pilhas AAA						Bebedouro		6								Televisão		3

				Baterias		47		83		3,901		pilhas AAA						Refrigerador		4								Relógio de parede		1

				TOTAL (PILHAS e BATERIAIS)		153		83		12,699		pilhas AAA						Fogão		1								Balança		2

				Resíduos de Saúde		49		-		-								Lavadora de alta Pressão		1								Cafeteira		1

				Resíduos da Construção Civil		24		caçambas de 8m3										Quadro Branco		1

																3		Cadeira		12		COOREPAM

				Informações:														Poltrona		12

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;														Longarina		1

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;														Amplificador de som		1

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg														Calculadora		2

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g														Teclado		3

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)														Condicionador de ar de chão		1

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak														Televisão		1

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades														Balança		3

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos														Fax		1

																		Ventilador		1

				Informações:														Refrigerador		1

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg														Arquivo de aço		3

				1 kg = 83,3 pilhas AAA														Carrinho de Aço		1

				1 kg = 8 lâmpadas T28														Maquina fotografica / GPS		7

																		Bebedouro		3

																		Aparelho telefônico		4

																4		Bebedouro		3		ASSCAVAG

																		Puruficador de ar		1

																		Estante de aço		2

																		Cadeira		16

																		Poltrona		13

																		Longarina		4

																		Descanso para pés		1

																		Persiana		8

																TOTAL		Cadeira		33		CATADORES

																		Poltrona		66

																		Longarina		9

																		Carrinho de aço		2

																		Arquivo de aço		29

																		Bebedouro		27

																		Refrigerador		7

																		Descanso para pés		5

																		Relogio		1

																		Gaveteiro		1

																		Fogão		1

																		Lavadora de alta Pressão		1

																		Quadro Branco		1

																		Amplificador de som		1

																		Calculadora		2

																		Teclado		3

																		Condicionador de ar de chão		1

																		Televisão		1

																		Balança		3

																		Fax		1

																		Ventilador		1

																		Maquina fotografica / GPS		7

																		Aparelho telefônico		4

																		Puruficador de ar		1

																		Estante de aço		2

																		Persiana		8





JANEIRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		5		-		-

				Resíduos da Construção Civil*		2		8		16		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





FEVEREIRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA				DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				Papel branco		808		-		-				DATA DA COLETA						09 e 15/03/2017

				Revistas, livros		191		-		-

				Papelão		257		-		-						1255.2

				Sub-total(Papel + papelão)		1255

				Copos descartáveis		26		555		14,319		copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		166		15		2,487		capas plásticas

				Sub-total (plástico)		192

				Recicláveis (sacos azuis)		191		-		-

				Metal		173		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				Lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				Pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		6				-

				Resíduos da Construção Civil*		-		-		-

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28



Natalia Pansonato:
Tambores de gás refrigerante+filtros de ar condicionado+sucata de obra



MARÇO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		0

				Resíduos de Saúde		5.9		-		-

				Resíduos da Construção Civil*		2		8		16		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





ABRIL

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						COOREPAM

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA						5/4/17

				Papel branco		550		-		-

				Revistas, livros		58		-		-

				Papelão		153		-		-						760.7

				Sub-total (papel + papelão)		761

				Copos descartáveis		52		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		48		15				capas plásticas

				Sub-total (plásticos)		100

				Recicláveis (sacos azuis)		145		-		-

				Metal		0		-		-

				Vidro		0		4

				Madeira		0		-		-

				Sucata eletrônica		0

				Lâmpadas tubulares		0		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		0										=

				Pilhas		0		83				pilhas AAA

				Baterias		0

				Resíduos de Saúde		5		-		-

				Resíduos da Construção Civil		1		8		8		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





MAIO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		5		-		-

				Resíduos da Construção Civil		1		8		8		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





JUNHO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS										DESTINATÁRIO						NÃO HOUVE COLETA

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		FATOR DE CONVERSÃO (1 kg equivale a ...)		EQUIVALÊNCIA

														DATA DA COLETA

				Papel branco		-		-		-

				Revistas, livros		-		-		-

				Papelão		-		-		-

				Copos descartáveis		-		555				copos descartáveis 200 ml

				Capas Plásticas		-		15				capas plásticas

				Recicláveis (sacos azuis)		-		-		-

				Metal		-		-		-

				Vidro		-		4

				Madeira		-		-		-

				Sucata eletrônica		-

				Lâmpadas tubulares		-		8				lâmpadas T28

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-		83				pilhas AAA

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		15		-		-

				Resíduos da Construção Civil		1		8		8		metros cúbicos

				* número de caçambas de 8m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





JULHO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS						DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		qtde		unidade

										DATA DA COLETA						7/18/17

				Papel branco		737		kg

				Revistas, livros		136		kg

				Papelão		240		kg

				sub-total (pepal + papelão)		1,113		kg

				Copos descartáveis		50		kg

				Capas Plásticas		20		kg

				sub-total (plástico)		70

				Recicláveis (sacos azuis)		211		kg

				Metal		-

				Vidro		-

				Madeira (carimbos)		-

				Tonners		265		kg

						231		unidades

				Lâmpadas		76		kg

						550		unidades

				Pilhas		30		kg

						2,474		unidades

				Baterias chumbo-ácida		941		kg

						96		unidades

				Resíduos de Saúde		17		Kg

				Resíduos da Construção Civil		-		-

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





AGOSTO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS						DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		PESO		Unidade

										DATA DA COLETA						8/17/17

				Papel branco		-		kg

				Revistas, livros		-		kg

				Papelão		-		kg

				Copos descartáveis		-		kg

				Capas Plásticas		-		kg

				Recicláveis (sacos azuis)		-		kg

				pés de mesa (metal)		10		kg

				Saboneteiras inox (metal)		6.8		kg

				Tambores de gás refrigerante (metal)		14		kg

				Materiais de expedientes (metal)		9		kg

				TOTAL (METAL)		39.8		kg

				Vidro				kg

				Madeira (mesa)		30		kg

				Madeira (armário)		100		kg		Doado ao Espaço Nassar em 22/08

				TOTAL (MADEIRA)		130		kg

				Sucata eletrônica		2.7		kg

				Lâmpadas tubulares				unidades

				Lâmpadas compactas				unidades

				Pilhas				kg

				Baterias				kg

				Resíduos de Saúde		4.9		kg

				Resíduos da Construção Civil				m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





SETEMBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)		unidade

				Papel branco						COOREPAM

				Revistas, livros		3		kg

				Papelão		273		kg

				total		276

				Copos descartáveis		61		kg

				Capas Plásticas		49		kg

				total		110

				Recicláveis (sacos azuis)				kg

				Metal				kg

				Tonners		72.1		kg		Coletado : ASCAVAG

						63		unidades

				Madeira				kg

				Sucata eletrônica				kg

				Lâmpadas tubulares				unidade

				Lâmpadas Fluorescentes		41.7		kg		Coletado :  CGR

				Pilhas		11.9		kg

				Baterias		688.5		kg

				Resíduo de saúde		4

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





OUTUBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS				DESTINATÁRIO						COREPAM

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)

								DATA DA COLETA						10/25/17

				Papel branco		148

				Revistas, livros		577

				Papelão		42

				Sub-total (papel + papelão)		767

				Copos descartáveis		28

				Capas Plásticas		-

				Sub-total (plástico)		28

				Recicláveis (sacos azuis)		-

				Metal		-

				Vidro		-

				Madeira		-

				Sucata eletrônica		80		tambor azul ECODESCARTE

				Lâmpadas tubulares		-

				Lâmpadas compactas		-

				Pilhas		-

				Baterias		-

				Resíduos de Saúde		4

				Resíduos da Construção Civil		-

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





NOVEMBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS				DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)

								DATA DA COLETA						11/24/17

				Papel branco		544.5

				Revistas, livros		85.8

				Papelão		302.0

				Sub-total (papel + papelão)		932.3

				Copos descartáveis		25.2

				Capas Plásticas		36.0

				Sub-total (plástico)		61.2

				Recicláveis (sacos azuis)		71.6

				Metal (armário de aço)		30

				Vidro

				Madeira

				Sucata eletrônica

				Lâmpadas tubulares

				Lâmpadas compactas

				Pilhas

				Baterias

				Resíduos de Saúde		16

				Resíduos da Construção Civil

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





DEZEMBRO

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS				DESTINATÁRIO						ASSCAVAG

				TIPO DE RESÍDUO		PESO (KG)

								DATA DA COLETA						12/12/17

				Papel branco		975

				Revistas, livros		401.1

				Papelão		525.3

						1,901.40

				Copos descartáveis		31.3

				Capas Plásticas		65.6

						96.9

				Recicláveis (sacos azuis)

				Metal		116

				Vidro

				Madeira

				Sucata eletrônica		12		tambor azul ECODESCARTE

				Lâmpadas tubulares

				Lâmpadas compactas

				Pilhas

				Baterias

				Resíduos de Saúde		2

				Resíduos da Construção Civil

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 8 lâmpadas T28





2017

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		QTDE		UNID.

				Papel branco				kg

				Revistas, livros				kg

				Papelão				kg

				TOTAL - PAPEL		7,005		kg

				Copos descartáveis				kg

				Capas Plásticas				kg

				TOTAL - PLÁSTICO		658		kg

				Recicláveis - COLETA GERAL		619		kg

				Metal		359		kg

				Vidro		- 0		kg

				Madeira		130		kg

				Sucata eletrônica		92		kg

				Lâmpadas tubulares		118		kg		942		unidades

				Pilhas e baterias		42		kg

				Baterias no break		1,629		kg

				TOTAL - PILHAS E BATERIAS		1,671		kg

				Tonners		294		unid.

				Resíduos de Saúde		90		kg

				Resíduos da Construção Civil		152		m3

				Informações:

				1000 sacolas plásticas = 3 kg;

				14 latas aço (leite ninho) = 1 kg;

				4 garrafas vidro (600 ML) = 1 kg

				1 copo descartável 200 ml = 1,80 g

				Pesos aproximados: Pet 2 litros (54g), Água Sanitária 1 l (45g), Lata de alumínio (13,33g), Capa plástica (65g)

				Embalagem longa vida 1L (28g) - Fonte: Tetra Pak

				Cálculo da Quantidade por kg: Alumínio: 75 latas; Plástico duro: 25 garrafas; Capas plásticas: 15 unidades

				Longa vida: 36 embalagens; Copos descartáveis: 555 copos

				Informações:

				Pesos aproximados: pilha alcalina AAA - 12 g ; 60 lâmpadas T28 = 8 kg

				1 kg = 83,3 pilhas AAA

				1 kg = 7,5 lâmpadas T28





2018

		

				GESTÃO DE RESÍDUOS

				TIPO DE RESÍDUO		janeiro		fevereiro		março		abril		maio		junho		julho		agosto		setembro		outubro		novembro		dezembro

				Papel branco (kg)						684								259

				Revistas, livros (kg)						140								57

				Papelão (kg)						409				264				84

				TOTAL - PAPEL (kg)						1,233								400

				Copos descartáveis (kg)						71						11		21

				Capas Plásticas (kg)												23		65

				TOTAL - PLÁSTICO (kg)						71						34		86

				Recicláveis (sacos azuis) (kg)						132				22		50		88

				Metal (ferro + aluminio) (kg)		4,100										30		66

				Vidro (kg)

				Madeira/carimbos (kg)				7.2

				Sucata eletrônica (kg)				100				50		60				170

				Lâmpadas tubulares (unidades)

				Pilhas e baterias (kg)

				Baterias no break (kg)

				Toners Lexmark (unidades)								86

				Toners - outras marcas (unidades)

				Resíduos de Saúde (kg)		3.0		0.0		0.0		3.1		5.6		3.0

				Resíduos da Construção Civil

						DESTINÁRIOS						Legenda:						Peso médio do saco azul		6,0 kg

				Papel branco		ASSCAVAG/COOREPAM						ASSCAVAG

				Revistas, livros		ASSCAVAG/COOREPAM						COOREPAM

				Papelão		ASSCAVAG/COOREPAM						ESCODESCARTE

				Copos descartáveis		ASSCAVAG						LEXMARK

				Capas Plásticas		ASSCAVAG

				Recicláveis (sacos azuis)		ASSCAVAG/COOREPAM

				Restos de obra (ferro + aluminio)		ASSCAVAG/COOREPAM

				Vidro		ASSCAVAG/COOREPAM

				Madeira		ASSCAVAG/COOREPAM

				Sucata eletrônica

				Lâmpadas tubulares		CGR

				Pilhas e baterias		CGR

				Baterias no break

				Toners Lexmark		LEXMARK

				Toners - outras marcas

				Resíduos de Saúde		WM AMBIENTAL

				Resíduos da Construção Civil



NATÁLIA PANSONATO SCHNEIDER:
restos de obras e reformas

NATÁLIA PANSONATO SCHNEIDER:
material de expediente e restos de materiais da CEM

NATÁLIA PANSONATO SCHNEIDER:
02 big bags que Isadora mandou
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Copos descartáveis (kg)

Capas Plásticas (kg)

TOTAL - PLÁSTICO (kg)

Gestão de Resíduos - Reciclagem de plástico (kg
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Papel branco (kg)

Revistas, livros (kg)

Papelão (kg)

TOTAL - PAPEL (kg)

Gestão de Resíduos - Reciclagem de papel (kg)
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Papelão (kg)

TOTAL - PAPEL (kg)

Copos descartáveis (kg)

Capas Plásticas (kg)

TOTAL - PLÁSTICO (kg)

Recicláveis (sacos azuis) (kg)

Metal (ferro + aluminio) (kg)

Vidro (kg)

Madeira/carimbos (kg)

Sucata eletrônica (kg)

Lâmpadas tubulares (unidades)

Pilhas e baterias (kg)

Baterias no break (kg)

Toners Lexmark (unidades)

Toners - outras marcas (unidades)

Resíduos de Saúde (kg)

Resíduos da Construção Civil



		



Metal (ferro + aluminio) (kg)

Gestão de Resíduos - Metal (ferro + aluminio) (kg)
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Campanha de conscientização
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Papel de parede – tela dos computadores
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TRANSPORTE

Indicadores
Descrição
Apuração
Consumo de diesel da frota oficial de veículos
Quantidade de diesel consumido (em litros)

Mensal e Anual

Consumo de gasolina da frota oficial de veículos
Quantidade de gasolina consumida (em litros)

Consumo de etanol da frota oficial de veículos
Quantidade de etanol consumido (em litros)

Km rodados
Quantidade de quilômetros rodados pela frota oficial



Monitoramento do consumo de GASOLINA

1º semestre
2017
2018

Litros
Litros
Litros
Litros
Km rodados
Gasto (R$)
JANEIRO
855
855
855
1.120
9.222
5.032,60 
FEVEREIRO
1.497
1.497
1.497
1.086
8.795
4.907,00 
MARÇO
1.371
1.371
1.371
955
7.625
4.157,72 
ABRIL
1.095
1.095
1.095
751
5.535
3.309,78 
MAIO
2.075
2.075
2.075
882
6.997
3.962,82 
JUNHO
1.715
1.715
1.715
1.188
9.778
5.593,88 
TOTAL
8.607
8.607
8.607
5.982
47.952
26.963,80 
Média Mensal
1.435
1.435
1.435
997
7.992
4.494
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		Janeiro

		Fevereiro

		Março

		Abril

		Maio

		Junho

		Julho

		Agosto

		Setembro

		Outubro

		Novembro

		Dezembro



2018

Gasto com gasolina (Reais) - 2018

5032.6

4907

4157.72

3309.78

3962.82

5593.88



Gasolina

		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Transporte - CPT

				Período		2018								2019								2020												997		7,992		4,494

						Gasolina (litros)		Km rodados		km/l		Gasto (R$)		Gasolina (litros)		Km rodados		km/l		Gasto (R$)		Gasolina (litros)		Km rodados		km/l		Gasto (R$)

				Janeiro		1,120		9,222				5,032.60

				Fevereiro		1,086		8,795				4,907.00

				Março		955		7,625				4,157.72

				Abril		751		5,535				3,309.78

				Maio		882		6,997				3,962.82

				Junho		1,188		9,778				5,593.88

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		5,982		47,952		0		26,963.80

				gasolina (litros)

				Km rodados





Gasolina

		



2018

Consumo total de gasolina (em litros)



Etanol

		



2018

Km rodados com gasolina



Diesel

		



2018

Gasto (r$)



Km rodada

		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Transporte - CPT

				Período		2018

						Etanol (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)

				Janeiro		1,101		9,172				2,981.16

				Fevereiro		1,121		8,515				3,034.48

				Março		1,549		10,330				4,291.60

				Abril		1,725		14,444				5,523.72

				Maio		1,619		10,076				4,580.15

				Junho		1,691		12,408				4,856.60

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		8,807		64,945				25,267.71

						1,468		10,824		0		4,211.29





Km rodada

		



2018

Consumo total de etanol (em litros)



Plan 2

		



2018

Km rodados com etanol



PLan 3

		



2018

Gasto (R$)



		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Transporte - CPT

				Período		Km rodados		km/litro		2018								2019								2020

						14,511		0.0		Diesel (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)		Diesel (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)		Diesel (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)

				Janeiro		28,978		0.0		3,985		31,850				15,647.12

				Fevereiro		26,066		0.0		3,256		22,153				12,768.38

				Março		31,587		0.0		4,543		33,242				17,833.55

				Abril		32,378		0.0		3,905		35,905				15,616.14

				Maio		34,432		0.0		4,833		41,859				20,573.42

				Junho		31,548		0.0		4,729		38,796				18,663.17

				Julho		27,669		0.0

				Agosto		27,842		0.0

				Setembro		31,117		0.0

				Outubro		25,169		0.0

				Novembro		19,350		0.0

				Dezembro		330,647		-

				TOTAL ANUAL						25,252		203,805		0		101,101.78

										4,209		33,968		0		16,850

						% aumento

						0.00

				diesel (litros)		0.00

				Km rodados





		



2017

2018

Consumo total de diesel (em litros)



		



2018

Km rodados com diesel



		



Consumo (RS)



		

				TRT23		km rodada pela frota

				Período		2016		2017		2018		2019		2020

				JANEIRO		0		0		50,244

				FEVEREIRO		0		0		39,463

				MARÇO		0		0		51,197

				ABRIL		0		0		55,884

				MAIO		0		0		58,932

				JUNHO		0		0		60,982

				JULHO		0		0		0

				AGOSTO		0		0		0

				SETEMBRO		0		0		0

				OUTUBRO		0		0		0

				NOVEMBRO		0		0		0

				DEZEMBRO		0		0		0

				TOTAL ANUAL		0		0		316,702

										52,784





		

				Consumo em LITROS																QUILÔMETROS RODADOS por tipo de combustível																				2016		2017		% aumento

						2015		2016		2017		2018		2019		2020						2016		2017		2018		2019		2020						gasolina (litros)				16,805		18,351		-9.20

				diesel		53,034		0		0										diesel		330,647		0												Km rodados				142,151		166,583		-17.19

				gasolina		29,477		16,805		0										gasolina		0		0

				etanol		1,037		13,904		0										etanol		0		0																2016		2017		% aumento

																																				etanol (litros)				13,904		19,440		-39.82

																																				Km rodados				162,523		175,568		-8.03

																																								2016		2017		% aumento

																																				diesel (litros)				39,479		41,419		-4.91

																																				Km rodados				330,647		336,023		-1.63

				2017		consumo (litros)		Km rodados		Despesa (R$)				Valor por km (R$)

				gasolina		18,351		166,583		0.00				0.00

				etanol		19,440		175,568		0.00				0.00

				diferença		5.6%		5.1%		0.0%				0.0%





		



diesel

gasolina

etanol

Consumo de combustíveis (em litros)



		



diesel

gasolina

etanol

Km rodados por tipo de combustível



		



2016

2017



				GASOLINA										DIESEL

				Período		2015		2017						Período		2015		2017

								Consumido		Meta								Consumido		Meta

				JANEIRO										JANEIRO

				FEVEREIRO										FEVEREIRO

				MARÇO										MARÇO

				ABRIL										ABRIL

				MAIO										MAIO

				JUNHO										JUNHO

				JULHO										JULHO

				AGOSTO										AGOSTO

				SETEMBRO										SETEMBRO

				OUTUBRO										OUTUBRO

				NOVEMBRO										NOVEMBRO

				DEZEMBRO										DEZEMBRO

				TOTAL ANUAL		- 0		- 0		- 0				TOTAL ANUAL		- 0		- 0		- 0





		



Consumo de GASOLINA (em litros) - Total anual
Consumo x meta



		



Consumo de DIESEL (em litros) - Total anual
Consumo x meta



		1		1



Gasolina (litros)

Gasto (R$)

Consumo Gasolina x Gasto

1

1



		1		1



Etanol (litros)

Gasto (R$)

Consumo Etanol x Gasto

1

1



		1		1



Gasto (R$)

Consumo Diesel x Gasto

1

1
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Monitoramento do consumo de ETANOL

1º semestre
2017
2018

Litros
Litros
Litros
Litros
Km rodados
Gasto (R$)
JANEIRO
702
702
702
1.101
9.172
2.981,16 
FEVEREIRO
1.181
1.181
1.181
1.121
8.515
3.034,48 
MARÇO
2.086
2.086
2.086
1.549
10.330
4.291,60 
ABRIL
1.609
1.609
1.609
1.725
14.444
5.523,72 
MAIO
1.504
1.504
1.504
1.619
10.076
4.580,15 
JUNHO
1.981
1.981
1.981
1.691
12.408
4.856,60 
TOTAL
9.063
9.063
9.063
8.807
64.945
25.267,71 
Média Mensal
1.510
1.510
1.510
1.468
10.824
211,29 
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Gráf1

		Janeiro

		Fevereiro

		Março

		Abril

		Maio

		Junho

		Julho

		Agosto

		Setembro

		Outubro

		Novembro

		Dezembro



2018

Gasto com etanol (Reais) - 2018

2981.16

3034.48

4291.6

5523.72

4580.15

4856.6



Gasolina

		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Transporte - CPT

				Período		2018								2019								2020												997		7,992		4,494

						Gasolina (litros)		Km rodados		km/l		Gasto (R$)		Gasolina (litros)		Km rodados		km/l		Gasto (R$)		Gasolina (litros)		Km rodados		km/l		Gasto (R$)

				Janeiro		1,120		9,222				5,032.60

				Fevereiro		1,086		8,795				4,907.00

				Março		955		7,625				4,157.72

				Abril		751		5,535				3,309.78

				Maio		882		6,997				3,962.82

				Junho		1,188		9,778				5,593.88

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		5,982		47,952		0		26,963.80

				gasolina (litros)

				Km rodados





Gasolina

		



2018

Consumo total de gasolina (em litros)



Etanol

		



2018

Km rodados com gasolina



Diesel

		



2018

Gasto (r$)



Km rodada

		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Transporte - CPT

				Período		2018

						Etanol (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)

				Janeiro		1,101		9,172				2,981.16

				Fevereiro		1,121		8,515				3,034.48

				Março		1,549		10,330				4,291.60

				Abril		1,725		14,444				5,523.72

				Maio		1,619		10,076				4,580.15

				Junho		1,691		12,408				4,856.60

				Julho

				Agosto

				Setembro

				Outubro

				Novembro

				Dezembro

				TOTAL ANUAL		8,807		64,945				25,267.71

						1,468		10,824		0		4,211.29





Km rodada

		



2018

Consumo total de etanol (em litros)



Plan 2

		



2018

Km rodados com etanol



PLan 3

		



2018

Gasto (R$)



		

				CNJ RES. 201/2015

				Responsável pelo preenchimento: Seção de Transporte - CPT

				Período		Km rodados		km/litro		2018								2019								2020

						14,511		0.0		Diesel (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)		Diesel (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)		Diesel (litros)		Km rodados		km/litro		Gasto (R$)

				Janeiro		28,978		0.0		3,985		31,850				15,647.12

				Fevereiro		26,066		0.0		3,256		22,153				12,768.38

				Março		31,587		0.0		4,543		33,242				17,833.55

				Abril		32,378		0.0		3,905		35,905				15,616.14

				Maio		34,432		0.0		4,833		41,859				20,573.42

				Junho		31,548		0.0		4,729		38,796				18,663.17

				Julho		27,669		0.0

				Agosto		27,842		0.0

				Setembro		31,117		0.0

				Outubro		25,169		0.0

				Novembro		19,350		0.0

				Dezembro		330,647		-

				TOTAL ANUAL						25,252		203,805		0		101,101.78

										4,209		33,968		0		16,850

						% aumento

						0.00

				diesel (litros)		0.00

				Km rodados





		



2017

2018

Consumo total de diesel (em litros)



		



2018

Km rodados com diesel



		



Consumo (RS)



		

				TRT23		km rodada pela frota

				Período		2016		2017		2018		2019		2020

				JANEIRO		0		0		50,244

				FEVEREIRO		0		0		39,463

				MARÇO		0		0		51,197

				ABRIL		0		0		55,884

				MAIO		0		0		58,932

				JUNHO		0		0		60,982

				JULHO		0		0		0

				AGOSTO		0		0		0

				SETEMBRO		0		0		0

				OUTUBRO		0		0		0

				NOVEMBRO		0		0		0

				DEZEMBRO		0		0		0

				TOTAL ANUAL		0		0		316,702

										52,784





		

				Consumo em LITROS																QUILÔMETROS RODADOS por tipo de combustível																				2016		2017		% aumento

						2015		2016		2017		2018		2019		2020						2016		2017		2018		2019		2020						gasolina (litros)				16,805		18,351		-9.20

				diesel		53,034		0		0										diesel		330,647		0												Km rodados				142,151		166,583		-17.19

				gasolina		29,477		16,805		0										gasolina		0		0

				etanol		1,037		13,904		0										etanol		0		0																2016		2017		% aumento

																																				etanol (litros)				13,904		19,440		-39.82

																																				Km rodados				162,523		175,568		-8.03

																																								2016		2017		% aumento

																																				diesel (litros)				39,479		41,419		-4.91

																																				Km rodados				330,647		336,023		-1.63

				2017		consumo (litros)		Km rodados		Despesa (R$)				Valor por km (R$)

				gasolina		18,351		166,583		0.00				0.00

				etanol		19,440		175,568		0.00				0.00

				diferença		5.6%		5.1%		0.0%				0.0%





		



diesel

gasolina

etanol

Consumo de combustíveis (em litros)



		



diesel

gasolina

etanol

Km rodados por tipo de combustível



		



2016

2017



				GASOLINA										DIESEL

				Período		2015		2017						Período		2015		2017

								Consumido		Meta								Consumido		Meta

				JANEIRO										JANEIRO

				FEVEREIRO										FEVEREIRO

				MARÇO										MARÇO

				ABRIL										ABRIL

				MAIO										MAIO

				JUNHO										JUNHO

				JULHO										JULHO

				AGOSTO										AGOSTO

				SETEMBRO										SETEMBRO

				OUTUBRO										OUTUBRO

				NOVEMBRO										NOVEMBRO

				DEZEMBRO										DEZEMBRO

				TOTAL ANUAL		- 0		- 0		- 0				TOTAL ANUAL		- 0		- 0		- 0





		



Consumo de GASOLINA (em litros) - Total anual
Consumo x meta



		



Consumo de DIESEL (em litros) - Total anual
Consumo x meta



		1		1



Gasolina (litros)

Gasto (R$)

Consumo Gasolina x Gasto

1

1



		1		1



Etanol (litros)

Gasto (R$)

Consumo Etanol x Gasto

1

1



		1		1



Gasto (R$)

Consumo Diesel x Gasto

1

1
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Monitoramento do consumo de DIESEL

1º semestre
2017
2018

Litros
Litros
Litros
Litros
Km rodados
Gasto (R$)
JANEIRO
2.907
2.907
2.907
3.985
31.850
15.647,12 
FEVEREIRO
4.275
4.275
4.275
3.256
22.153
12.768,38 
MARÇO
3.982
3.982
3.982
4.543
33.242
17.833,55 
ABRIL
3.722
3.722
3.722
3.905
35.905
15.616,14 
MAIO
3.528
3.528
3.528
4.833
41.859
20.573,42 
JUNHO
2.223
2.223
2.223
4.729
38.796
18.663,17 
TOTAL
20.638
20.638
20.638
25.252
203.805
101.101,78
Média Mensal
3.440
3.440
3.440
4.209
33.968
16.850
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Monitoramento da quilometragem rodada pela frota oficial 


1º semestre
Km rodados

2017
2018
JANEIRO
35.128
50.244
FEVEREIRO
28.545
39.463
MARÇO
61.747
51.197
ABRIL
51.011
55.884
MAIO
60.419
58.932
JUNHO
49.812
60.982
TOTAL
286.662
316.702 
Média Mensal
47.777
52.784 
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