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SEÇÃO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018 

 
1. INTRODUÇÃO  
  
A responsabilidade socioambiental é, atualmente, um tema de grande relevância no mundo todo. Já não é mais possível dissociar o desenvolvimento econômico do conceito de responsabilidade socioambiental.
Na Administração Pública não é diferente. Cada vez mais os órgãos públicos, em especial do Poder Judiciário, vêm demonstrando preocupação com o impacto de suas atividades no meio ambiente e na sociedade.  
No TRT da 23ª Região, a Seção de Gestão Socioambiental é a unidade responsável por programar e acompanhar ações que garantam que o Tribunal desenvolva suas atividades de acordo com os princípios da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. 
O presente relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pela unidade e a descrição de resultados obtidos. 
Este documento também tem a finalidade de avaliar as ações desenvolvidas e propor possíveis correções para o exercício seguinte.  
 
2. PERFIL INSTITUCIONAL  
 
Nome da unidade:
Seção Gestão Socioambiental 
Posicionamento hierárquico 
Vinculada à Diretoria Geral 
Chefe da Seção
Natália Pansonato 
Público-alvo 
Interno: corpo funcional e força de trabalho auxiliar - magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e entidades associativas. 
Externo: todas as pessoas ou entidades que não pertencem ao TRT23, mas que influenciam e/ou são afetadas por seus serviços ou produtos: advogados e partes, Ministério Público, entidades de classe, bancos, veículos de comunicação, meio acadêmico, associações e cooperativas de catadores, empresas e sociedade em geral. 
 
3. ÁREAS DE ATUAÇÃO  
 
ÁREA SOCIAL
Na área social, a unidade de gestão socioambiental atua nos seguintes eixos: 

Trabalho Infantil: presta apoio aos Gestores Regionais do Programa de Combate ao Trabalho infantil e Estímulo à Aprendizagem. 

Trabalho Seguro: presta apoio aos Gestores Regionais do Programa Trabalho Seguro.
 
Desfazimento de bens: atua nos processos de desfazimento de bens, providenciando a doação de bens considerados ociosos, antieconômicos e recuperáveis, ou a destinação final ambientalmente correta, no caso dos bens irrecuperáveis.    

Envolvimento e desenvolvimento da comunidade: identifica oportunidades de atuar positivamente nas dimensões social, ambiental, cultural e econômica, alinhando-se às políticas públicas existentes e às ações desenvolvidas por organizações comunitárias locais ou por outros órgãos públicos


ÁREA AMBIENTAL
Na área ambiental, a unidade atua nos seguintes eixos: 

Gestão do consumo: fomenta ações que estimulam o uso e consumo sustentável de bens e serviços, bem como o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, visando combater o desperdício e promovendo o consumo consciente. 
 
Gestão de resíduos: implanta medidas que visem a redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a adequada separação e destinação final dos resíduos gerados.  
 
Contratações sustentáveis: incentiva e auxilia as unidades demandantes na inclusão de critérios de sustentabilidade nos processos de aquisição de bens e contratação de serviços. 
 
Sensibilização: estimula de forma contínua o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental no âmbito da instituição, por meio de campanhas e outras iniciativas.  
 
Capacitação: auxilia a Escola Judicial na capacitação de magistrados e servidores em temas relacionados à gestão socioambiental, por meio de cursos e palestras. 


A Seção de Gestão Socioambiental também é responsável por:
	Realizar estudos, pesquisas e levantamentos em sua área de competência;
	Zelar pela execução e monitoramento do Plano de Logística Sustentável do TRT da 23ª Região;

Manter atualizados os indicadores mínimos para avaliação do desempenho socioambiental do Tribunal.


4. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES  
  
Tarefas
Inicio
Fim
Status
Elaborar Manual de Descarte do Tribunal
Janeiro 2018
Abril 2018
Realizado
Capacitação de servidores e gestores para a utilização do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho
Maio 2018
Outubro 2018
Não realizado
Revisão do Plano de Logística Sustentável
Setembro 2018
Outubro 2018
Realizado
Habilitar e selecionar cooperativas de catadores para coleta de resíduos recicláveis e eletroeletrônicos produzidos pelo Tribunal
Janeiro 2018
Maio 2018
Realizado
Visitar as Varas do Trabalho do interior para sensibilização e orientação sobre o descarte correto de resíduos e implantação da coleta seletiva local
Março 2018
Outubro 2018
Realizado
Implantar a separação de resíduos na fonte geradora 
Março 2018
Dezembro 2018
Realizado
Realizar convênio para logística reversa de toners
Fevereiro 2018
Abril 2018
Realizado
Alimentar sistema (Questionário CNJ)
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Elaborar Relatório de Monitoramento PLS (1º semestre)
Julho 2018
Julho 2018
Realizado
Elaborar o Relatório de Monitoramento PLS (2º do semestre)
Janeiro 2019
Janeiro 2019
Em elaboração
Elaborar o Relatório de Desempenho do PLS (2018)
Janeiro 2019
Fevereiro 2019
Em elaboração
Gestão de Resíduos
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Desfazimento de bens 
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Eventos de responsabilidade social e cidadania 
Março 2018
Novembro 2018
Realizado
Participação em eventos na área de gestão socioambiental
Novembro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Evento em alusão ao dia do meio ambiente (Semana do Meio Ambiente)
Junho 2018
Junho 2018
Não realizado
Dia dos filhos 
Outubro 2018
Outubro 2018
Realizado
Semana do Servidor 2018
Outubro 2018
Outubro 2018
Realizado
Suporte ao Programa Trabalho Seguro
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Suporte ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Intensificar campanhas para reutilização do papel branco no verso e anverso
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Intensificar campanhas sobre o descarte e separação de resíduos
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Atualização permanente da página da Gestão Socioambiental no Portal do TRT 
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Alimentação de notícias relacionadas à sustentabilidade no TRT Notícias e no Portal do TRT 
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Promover conscientização e sensibilização por meio do envio de boletins informativos via e-mail institucional
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Promover conscientização e sensibilização por meio de inserção de papel de parede na área de trabalho dos computadores
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Participação no Programa Acolhida 
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
Projeto Verde Vivo (coleta seletiva das residências)
Janeiro 2018
Dezembro 2018
Realizado
	
Manual de Descarte do Tribunal: documento elaborado pela unidade, com o título “Manual de Gestão de Resíduos” e disponibilizado no Portal do Tribunal (https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental/gestao-de-residuos). 
Necessita ser divulgado aos magistrados, servidores e estagiários e, em especial, aos colaboradores terceirizados. 

Capacitação de servidores e gestores para a utilização do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho: ação prevista, porém não realizada em razão da possibilidade de realização de capacitação padronizada a ser feita pelo CSJT, após conclusão da revisão do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho.

Plano de Logística Sustentável: o PLS 2018/2020 foi elaborado pelo Comitê de Gestão Socioambiental (Proad 12.151/2018) e aprovado pela Resolução Administrativa n. 250/2018. Está disponível para consulta no Portal do Tribunal (https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental/plano-de-logistica-sustentavel).

Editais de Habilitação (Coleta Seletiva Solidária): em 2018 a unidade envidou esforços para regularizar a coleta de recicláveis na capital e no interior, nos termos de Decreto n. 5.940/2006, pelo qual esses resíduos devem ser doados às cooperativas e associações de catadores de material reciclável, selecionadas por meio de edital de Habilitação, com critérios objetivos e transparentes, que possibilitem a ampla participação de interessados. 
Dessa forma, foram publicados 03 Editais de Habilitação:
EDITAL
Objeto
PROAD
LINK DE ACESSO
01/2018
EDITAL DE HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA COLETA E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS PRODUZIDOS NAS VTs LOCALIZADAS NO INTERIOR DE MATO GROSSO
2203/2018
https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/contratos/edital_habilitacao_01_18_col_interior.pdf
02/2018
EDITAL DE HABILITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E/OU COOPERATIVAS DE CATADORES OBJETIVANDO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS DESCARTADOS PELO TRT 23ª REGIÃO, INCLUINDO BENS CLASSIFICADOS COMO IRRECUPERÁVEIS E APTOS AO DESCARTE EM PROCESSOS DE DESFAZIMENTO DE BENS
746/2018
https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/contratos/edital_habilitacao_02_18_sucata_eletronica.pdf
03/2018
EDITAL DE HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA COLETA E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS PRODUZIDOS NA SEDE DO TRT 23ª REGIÃO E NO FORO TRABALHISTA DE VÁRZEA GRANDE, INCLUINDO BENS CLASSIFICADOS COMO IRRECUPERÁVEIS NOS PROCESSOS DE DESFAZIMENTO DE BENS, MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO.
1778/2018
https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/contratos/edital_habilitacao_03_18_colet_cba_vg.pdf

Termos de Compromisso formalizados ou em vias de formalização (nos termos do Decreto n. 5.940/2006 – Coleta Seletiva Solidária)
Edital de Habilitação n. 01/2018 (interior):
PROAD
Cooperativa/associação
Cidade(s)
Termo Publicado?
5427/2018
COOMDEC- Cooperativa Mista de Desenvolvimento de Cáceres
Cáceres, Mirassol e Pontes e Lacerda
SIM
5557/2018
COOPERLIMP - Cooperativa Regional de Coleta Seletiva e Reciclagem de Primavera do Leste
Primavera do Leste
NÃO
5604/2018
COOPERCICLA - Cooperativa de Reciclagem de Lixo União Cidadã Recicla Rondonópolis
Rondonópolis
SIM
7316/2018
ACMAR - Associação Catadores Materiais Recicláveis de Colíder
Colíder
NÃO
11478/2018
ASC - Associação Sorriso de Catadores de Material Reciclável
Sorriso
NÃO
12089/2018
ANJU – Associação Nova Conquista de Juína
Juína
NÃO
12070/2018
ACORLUCAS – Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Lucas do Rio Verde
Lucas do Rio Verde
NÃO

Edital de Habilitação n. 02/2018 (eletroeletrônicos):
PROAD
Cooperativa/associação
Cidade
Publicado?
6386/2018
ASSCAVAG – Associação de Catadores de Material Reciclável de Várzea Grande
Cuiabá
SIM

Edital de Habilitação n. 03/2018 (Cuiabá e V. Grande):
PROAD
Cooperativa/associação
Cidade
Publicado?
6341/2018
ASSCAVAG – Associação de catadores de Material Reciclável de Várzea Grande
Cuiabá e Várzea Grande
SIM
6439/2018
COOREPAM – Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do estado de Mato Grosso
Cuiabá
SIM

Visita às unidades do interior - Proad 2046/2018:  de março a outubro de 2018, todas as unidades do interior foram visitadas pela chefe da unidade, com o objetivo de realizar parcerias com cooperativas de catadores locais, através do Edital de habilitação n. 01/2018 (https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/contratos/edital_habilitacao_01_18_col_interior.pdf), bem como orientar servidores, magistrados e funcionários da limpeza acerca do descarte correto dos resíduos.  

Separação de resíduos na fonte geradora - a separação de resíduos na fonte geradora foi implantada em todas as unidades do interior e da capital, por meio da padronização de lixeiras, da seguinte forma:
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Coleta seletiva – unidades do interior: A coleta seletiva superou o previsto e foi implantada em 15 unidades do interior (ver mapa abaixo), através de parcerias locais. Apenas em 08 unidades não foi possível implantar a coleta seletiva por ausência de alternativas locais (Campo Novo, Juara, Alta Floresta, Confresa, Peixoto de Azevedo, Água Boa, Barra do Garças e Alto Araguaia). Ainda assim os servidores foram orientados a realizar a separação na fonte geradora, pois existem catadores que sobrevivem dos resíduos nos lixões locais, e encaminhar para a sede do TRT os resíduos de papel e materiais de expediente. 
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Destaque para o município de Água Boa que, na oportunidade da visita não foi implantada a coleta seletiva na Vara do Trabalho uma vez que a associação de catadores local não dispunha de veículo. No entanto, após um trabalho conjunto com a Defensoria Pública local, a Associação de Catadores de Água Boa foi contemplada com recursos liberados pelo Comitê de Ações Afirmativas do TRT 23 para aquisição de um caminhão e obtenção de CNH, o que permitirá, em breve, a coleta dos resíduos recicláveis na vara do trabalho e em diversos outros estabelecimentos do município. 

Logística Reversa: foi firmado Termo de Ajuste com a LEXMARK para devolução de carcaças vazias de toners e elementos fotocondutores da marca, sendo que a cada 40 unidades vazias devolvidas o TRT será bonificado com 1 (uma) unidade cheia (PROAD 1260/2018).

Questionário CNJ: o questionário do balanço socioambiental do CNJ é preenchido pela unidade socioambiental no dia 19 de cada mês. Importante destacar que os dados de consumo de energia, água e telefone geralmente não estão disponíveis no mês subsequente ao do consumo, razão pela qual são preenchidos posteriormente e a informação é lançada no questionário.   

Relatório de Monitoramento do PLS (1º semestre): o relatório de monitoramento do PLS – 1º semestre – está disponível para consulta no Proad 12.151/2018 (doc. 13) e publicado no Portal do TRT (https://portal.trt23.jus.br/portal/gestao-socioambiental/plano-de-logistica-sustentavel).
Relatório de Monitoramento do PLS (2º semestre): o prazo para envio do relatório foi adiado para 28.02.2019 e o documento estão sendo elaborado.  

Relatório de Desempenho do PLS (2018): o prazo para envio do relatório foi adiado para 28.02.2019 e o documento estão sendo elaborado.  

Gestão dos Resíduos: o descarte de resíduos é monitorado regularmente pela unidade socioambiental. Abaixo, o balanço dos resíduos coletados em 2018, ressaltando que a quantidade de alguns resíduos descartados corretamente (esponja, material de escrita, elásticos, vidro, entre outros) não é monitorada por questões operacionais.

TIPO DE RESÍDUO 
QUANTIDADE (kg)
Papel branco 
1.540
Revistas, livros 
465
Papelão 
1.299
TOTAL - PAPEL 
3.039
Copos descartáveis 
193
Capas Plásticas 
214
TOTAL - PLÁSTICO 
407
Recicláveis (sacos azuis) 
655
Metal (ferro + aluminio) 
4.633
Vidro 
0
Madeira/carimbos 
13
Resíduos eletroeletrônicos 
571
Lâmpadas fluorescentes 
259
Pilhas e baterias 
91
Toners 
326*
Resíduos de Saúde 
48
TOTAL
10.042
* Peso médio de 1 toner: 1,1 kg. Fonte: SGSA. 

Descarte de bens irrecuperáveis 
Quantidade
Bens comuns (cadeira, estante, prateleira, mesa, carrinho, etc)
93
Bens eletroeletrônicos (eletrodomésticos, impressoras, telefone, etc)
191
TOTAL 
284


Desfazimento de Bens: a chefe da unidade de gestão socioambiental foi designada para compor comissão de desfazimento de bens em 07 (sete) processos, a saber:
1270/2018
Constituição de Comissão para levantamento de bens aptos ao descarte localizados na Coordenadoria de Infraestrutura e Comunicação.
1995/2018
Constituição de comissão para elaboração de laudo de desfazimento - CPT.
3397/2018
Constituição de Comissão para desfazimento de bens - CPT
4130/2018
Constituição de Comissão para desfazimento de bens localizados na Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida.
6667/2018
Constituição de Comissão para desfazimento de bens pertencentes à CPT.
11604/2018
Processo para desfazimento de bens aptos ao descarte localizdos na Coordenadoria de Patrimõnio e Transporte (Engenharia)
12967/2018
Criação de Comissão para confecção de laudo de doação de computadores para o projeto RIBEIRINHO CIDADÃO.

Eventos de responsabilidade social e cidadania
Multiação: O TRT da 23ª Região é parceiro neste importante projeto, levando aos cidadãos os serviços da ouvidoria, consulta processual e jogos educativos sobre Segurança no Trabalho e Combate ao Trabalho Infantil, bem como a distribuição de material informativo (cartilhas, gibis e panfletos). 
A Seção de Gestão Socioambiental coordena a participação do TRT no evento, sendo responsável pela formação da equipe (que sempre é composta de pelo menos uma servidora da unidade socioambiental) e organização do espaço destinado à Justiça do Trabalho. Abaixo, o cronograma do Multiação em 2018:

Data
Evento
Local
17/03/2018
Multiação - 1ª Etapa
Pedra 90 Cuiabá
07/04/2018
Multiação - 2ª Etapa
Novo Paraiso - Cuiabá
16/06/2018
Multiação - 3ª Etapa
Jd. Passaredo Cuiabá
21/07/2018
Multiação - 4ª Etapa
Jd. Maringá III - Várzea Grande
04/08/2018
Multiação - 5ª Etapa
Parque Atalaia - Cuiabá
15/09/2018
Multiação - 6ª etapa
São Simão - Várzea Grande
06/10/2018
Multiação - 7ª etapa
São João Del Rei - Cuiabá
10/11/2018
Multiação -  8ª etapa
Parque Sabiá - Várzea Grande

Ação Global: evento organizado pelo SESI-MT em parceria com a Rede Globo, semelhante ao Multiação, aconteceu no dia 26/05/2018 no Sesi Cristo Rei, em Várzea Grande, e contou com a participação de servidores do TRT da 23ª Região.

Maio Trabalho: evento anual, organizado pela OAB Seccional Mato Grosso, presta serviços à comunidade. Aconteceu no dia 11/05/2018 na Praça Alencastro em Cuiabá, e contou com a participação do TRT da 23ª Região, representado pela servidora Kátia Bruno.

Participação em eventos na área de gestão socioambiental: com a finalidade de divulgar iniciativas do órgão e compartilhar boas práticas, a chefe da unidade participou dos seguintes eventos no ano de 2018:
Data 
Evento 
Local 
Forma de participação 
08/11/2018
1º Workshop Socioambiental do CNJ
STJ (Brasília)
- Ouvinte
28 e 29/11/2018
3º Encontro de Gestão de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho
TRT 9ª Região (Curitiba)
Ouvinte
30/11/2018
Reunião do Fórum de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho
TRT 9ª Região (Curitiba)
- Coordenação do Sub-Comitê da Região Centro-Oeste
07/12/2018
3º Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário de Mato Grosso.
TJMT (Cuiabá)
- Painelista com o tema: Coleta Seletiva Solidária
- Ouvinte

Evento em alusão ao Dia do Meio Ambiente (Semana do Meio Ambiente): evento suspenso em razão da organização da Semana do Servidor, na qual foi incluído o tema Meio Ambiente por meio da realização da Feira de Produtos Orgânicos e Artesanato Sustentável. 

Dia dos Filhos: evento ocorrido no dia 15/10/2018, de responsabilidade da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, contou com a participação da Seção de Gestão Socioambiental desde a fase de planejamento até a fase de execução/avaliação. 

Semana do Servidor 2018: evento ocorrido entre os dias 22 e 25/10/2018, de responsabilidade da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, contou com a participação da Seção de Gestão Socioambiental desde a fase de planejamento até a fase de execução/avaliação.

Suporte ao Programa Trabalho Seguro: além de armazenar e cuidar dos materiais de divulgação do programa (camisetas, canecas, bonés, cartilhas), a Seção de Gestão Socioambiental realizou a atualização da área do Trabalho Seguro dentro do Portal do TRT23 (https://portal.trt23.jus.br/portal/trabalho-seguro-getrin) e ficou responsável pela elaboração do Relatório de Atividades do programa, que será feito no início de 2019.

Suporte ao Programa Trabalho Infantil: além de armazenar e cuidar dos materiais de divulgação do programa (camisetas, canecas, bonés, cartilhas), a Seção de Gestão Socioambiental auxiliou no evento alusivo ao Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil realizado no dia 12/06/2018, ocorrido no Tribunal. 

Campanhas e ações de sensibilização: visando estimular de forma contínua o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental no âmbito da instituição, a unidade se utiliza principalmente do e-mail institucional (boletim informativo) e da área de trabalho dos computadores (papel de parede), além de outros meios de comunicação (TRT Notícias, Portal do TRT). Segue abaixo a quantidade de material divulgado em cada mídia:

- Boletins informativos, enviados pelo e-mail institucional: 45
- Papel de parede: 37
- TRT Notícias (Fique Sabendo Socioambiental): 33 notícias 
- Portal do TRT/Gestão Socioambiental (Fique Sabendo): 33 notícias 
- Portal do TRT/Gestão Socioambiental (Da casa): 14 notícias 

TRT Notícias - Fique Sabendo Socioambiental
Guirlanda sustentável de natal: conheça algumas opções
19 de dezembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Sustentabilidade: como o conceito ajuda a desenvolver os meios social, ambiental e econômico
18 de dezembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Começa a fase de testes do TáxiGov 2.0 no Executivo Federal
12 de dezembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Plano de Ação Nacional para Combate ao Lixo no Mar
11 de dezembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Prefeitura de Cuiabá adere ao projeto A3P 
29 de novembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Mato Grosso possui três projetos finalistas em premiação do Crea sobre Meio Ambiente
14 de novembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
SOCIOAMBIENTAL - Vício em Netflix é ruim para o meio ambiente?
06 de novembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
O que é uma Floresta Autóctone?
31 de outubro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Socioambiental - Prefeitura de Cuiabá reforça compromisso com redução de resíduos na abertura da Semana Lixo Zero 
24 de outubro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Socioambiental - Logística Reversa: Significado e Abrangência
11 de outubro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Turbina eólica “de montar” é lançada pela Lego
04 de outubro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Série Fenômenos Naturais – Bioluminescência nos mares
03 de outubro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Como exploração sem limites de areia põe em risco grão que 'transformou a civilização'
24 de setembro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Campanha alerta para perda de alimentos
09 de julho de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Capa da National Geographic é um grande chacoalhão para o mundo todo
07 de junho de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Recicle seus conceitos: evite usar copos plásticos. Preserve nosso Planeta!
24 de abril de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Plástico deve ser banido de copos, pratos, bandejas e talheres descartáveis
19 de abril de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Como fazer o descarte do vidro? Nós mostramos! 
13 de abril de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Livre seus alimentos dos pesticidas de forma sustentável
12 de abril de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Reduza, reutilize e recicle seu material de escritório
05 de abril de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Descarte de remédios vencidos
02 de abril de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Nove dicas para reduzir o desperdício de alimentos
27 de março de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Formas de economizar água
22 de março de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Por que reciclar o óleo de fritura?
15 de março de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Cinco formas de economizar energia sem precisar desligar o ar-condicionado 
08 de março de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Cinco motivos para você preferir as latinhas
02 de março de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Dicas para reciclar o papel
22 de fevereiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Saiba como economizar combustível e poupar o meio ambiente
16 de fevereiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
8 dicas para aproveitar o Carnaval sem lixo e sem desperdício
08 de fevereiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Guia de descarte de resíduos está disponível
01 de fevereiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar: Entenda mais sobre os 3 Rs da sustentabilidade!
25 de janeiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Coleta Seletiva: Separe o lixo doméstico de uma forma simples e rápida
17 de janeiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 
Descarte de Lâmpadas Fluorescentes? Saiba mais
12 de janeiro de 2018   Fique Sabendo > Socioambiental 

Portal do TRT/Gestão Socioambiental (Fique sabendo)
04 de dezembro de 2018
Plano de Ação Nacional para Combate ao Lixo no Mar
01 de dezembro de 2018
Cuiabá receberá premiação nacional por medidas sustentáveis 
27 de novembro de 2018
Prefeitura de Cuiabá adere ao projeto A3P
10 de novembro de 2018
Mato Grosso possui três projetos finalistas em premiação do Crea sobre Meio Ambiente 
09 de novembro de 2018
Brasil é o maior produtor de resíduo eletrônico
10 de novembro de 2018
Arroz, feijão e carne são os alimentos mais desperdiçados no Brasil
04 de novembro de 2018
Família constrói casa sustentável com materiais alternativos
30 de outubro de 2018
Para alguns, lixo; para outros, renda: nova história no “Vozes do ReDes” 
25 de outubro de 2018
Em Gana, comunidades transformam ecossistemas em prol das pessoas 
24 de outubro de 2018
Icebergs retangulares são encontrados por piloto da NASA 
22 de outubro de 2018
Empresas criam tênis feito com chiclete 
16 de outubro de 2018
BNDES eleva financiamento a projetos de saneamento básico
09 de outubro de 2018
Por que diferença de temperatura entre o Atlântico e o Pacífico aumentou inundações extremas do rio Amazonas
08 de outubro de 2018
Conheça as ecovilas brasileiras
26 de setembro de 2018
Desafios para a gestão dos recursos hídricos no país
19 de setembro de 2018
Área na Morada do Ouro irá receber o plantio de mais de 3.500 mudas de árvores
13 de setembro de 2018
10 Aplicativos de celular que te ajudam a ser mais sustentável 
03 de setembro de 2018
ONU convida brasileiros a organizar mutirões de limpeza de praia 
31 de agosto de 2018
Brasil é um dos vencedores de prêmio de desenvolvimento rural sustentável na América Latina
29 de agosto de 2018
Benefícios que a sustentabilidade traz ao ser humano
17 de agosto de 2018
Banco Santander abre crédito de financiamento para equipamentos de energia solar
14 de agosto de 2018
Eólica será segunda maior fonte de energia do Brasil em 2019
03 de agosto de 2018
Projeto Siderurgia Sustentável é apresentado em evento de produtores rurais em Viçosa
27 de julho de 2018
Iniciativa da Braskem promove logística reversa de copos descartáveis para empresa
18 de julho de 2018
Proibir o uso de plásticos nem sempre funciona. Veja o que é preciso fazer
11 de julho de 2018
Ciclo de Vida e Economia Circular: como estão relacionadas?
04 de julho de 2018
Ecoturismo na Ásia
26 de junho de 2018
Nesta cidade, você pode ir para a cadeia se for pego usando sacola ou garrafa plástica
11 de junho de 2018
Cataki, “Tinder da reciclagem” ajuda catadores
03 de junho de 2018
Campanha alerta para perda de alimentos
01 de junho de 2018
Primeira estrada feita com painel solar
19 de maio de 2018
Capa da National Geographic é um grande chacoalhão para o mundo todo
17 de abril de 2018
Plástico deve ser banido de copos, pratos, bandejas e talheres descartáveis

Portal do TRT/Gestão Socioambiental (Da casa)
14/12/2018 – 08:00
TRT aprova Plano de Logística Sustentável para otimizar recursos e ampliar a consciência ambiental
11/12/2018 – 07:20
Ações de sustentabilidade do Tribunal são apresentados em encontro no TJ/MT
30/08/2018 - 05:00
Fóruns de Várzea Grande e Tangará serão os primeiros a ter sistema de energia fotovoltaica
17/07/2018 - 06:00
Varas de Mirassol e Pontes e Lacerda fazem descartes de produtos recicláveis
25/06/2018 - 08:41
TRT abre edital para cooperativas e associações de catadores realizarem coleta de recicláveis
20/06/2018 - 10:30
Varas do interior recebem visitas com foco na qualidade de vida e sustentabilidade
07/06/2018 - 12:24
Tribunal já destinou mais de 3,6 toneladas de resíduos à cooperativa de reciclagem
05/06/2018 - 10:02
TRT abre edital para associações e cooperativas de catadores realizarem coleta de resíduos eletroeletrônicos
30/05/2018 - 09:54
Vara de Sorriso planta mudas frutíferas na unidade
11/05/2018 - 09:42
TRT abre edital para cooperativas e associações de catadores realizar a coletas de recicláveis
25/04/2018 - 07:00
Servidores da Vara de Peixoto de Azevedo realizam plantio de mudas frutíferas
16/04/2018 - 06:00
Tribunal destina mais de 80 cartuchos de impressoras para a reciclagem
13/03/2048 - 06:30
Tribunal adquire novas lixeiras para descarte de materiais recicláveis
05/02/2018 - 07:30
Tribunal destina 4,1 toneladas de sucatas metálicas para reciclagem

Programa Acolhida: em 2018 a unidade participou de 10 (dez) eventos do Programa Acolhida de novos servidores, com o tema gestão socioambiental. 

Projeto Verde Vivo (PROAD 6148/2017): em 2018 as coletas dos recicláveis trazidos das residências passou a ser semanal (todas às sextas-feiras, das 7h às 9h, na entrada de serviços do Tribunal). Servidores, magistrados e demais funcionários que trabalham no Tribunal trouxeram para reciclagem em 2018 um total de 10,10 toneladas de resíduos domésticos. Em 2017, a título de comparação, foram coletados cerca de 2,5 toneladas. O item que mais contribuiu para o total foi “Papel e Papelão”, que sozinho respondeu por mais da metade, com 5,4 toneladas. Em segundo lugar, aparece materiais plásticos, com 3,7 toneladas. A lista ainda inclui Metal (104,4 kg), embalagens Tetra Pak (73,8 kg), vidros (830,7 kg), além de 6 litros de óleo usado. O Nassar é parceiro do Tribunal na destinação dos resíduos domésticos desde julho de 2017.
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EQUIPE DA GESTÃO SOCIOAMBIENTAL  
6. AGENTES SOCIOAMBIENTAIS 
 
O Agente Socioambiental é um servidor estratégico que viabiliza a plena realização das ações socioambientais e a obtenção dos melhores resultados para a sustentabilidade. Sua criação visa estabelecer uma política eficiente e eficaz de comprometimento com um meio ambiente sustentável, e está prevista na Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, instituída pelo Ato Conjunto CSJT.TST n. 24/2014. 
É responsável por multiplicar informações sobre sustentabilidade e responsabilidade socioambiental no seu ambiente de trabalho, assim como estimular o comportamento proativo dos colegas e o zelo pelas práticas socioambientais nas unidades.
Atualmente contamos com 81 agentes socioambientais. A relação dos servidores que voluntariamente se dispuseram a desempenhar este importante papel está disponível em https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/socioambiental/agentes_socioambientais_do_trt_da_23a_regiao.pdf
Também foi criado um grupo no whatsapp dos agentes socioambientais do interior, para facilitar a comunicação entre os servidores e a Seção de Gestão Socioambiental. O grupo é administrado pela chefe da unidade.  
 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Relatório de atividades da Seção de Gestão Socioambiental cumpre com o compromisso de reportar e dar visibilidade as ações desenvolvidas pela unidade. 
O levantamento revelou os avanços obtidos pela Seção, apesar de todos os desafios encontrados no decorrer do ano de 2018, tais como: excesso de atribuições, mudanças físicas constantes, falta de recursos humanos e financeiros e resistência de servidores de outras unidades. 
Concluímos que obtivemos êxito em nossas áreas de atuação, pois as ações coordenadas pela unidade beneficiaram não apenas as atividades do órgão, mas também pessoas que vivem em vulnerabilidade social, tais como os catadores de material reciclável, crianças e adolescentes potencialmente expostas ao trabalho infantil e trabalhadores em geral, além de promover mudança na cultura da instituição, pautada nos pilares da sustentabilidade.
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