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COPESI TRABALHA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
GESTÃO LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA UNIRIO

Em fevereiro de 2016, a UNIRIO instituiu a Comissão Permanente de Sustentabilidade Institucional 
(Copesi), que possui caráter consultivo e de assessoramento da  Administração Superior, sendo  
diretamente subordinada à Reitoria. Desde que foi criada, a Copesi tem trabalho na elaboração do 
Plano de Gestão Logística Sustentável (PLS).  

Sustentabilidade é um termo usado para definir atividades que tenham como objetivo suprir              
as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. 

Para que uma ação seja considerada sustentável, é preciso que ela seja:

• Ecologicamente correta
• Economicamente viável
• Socialmente justa
• Culturalmente diversa

OS 5 R’S DA SUSTENTABILIDADE

Os cinco R's da sustentabilidade fazem parte de um processo educativo que tem por objetivo uma mudança de 
hábitos. Precisamos repensar nossas ações, reduzindo o consumo exagerado e o desperdício. Saiba mais 
sobre os cinco R’s e coloque em prática essa ideia.

1º Reduzir – reduzir tem como objetivo evitar o desperdício, diminuindo o consumo de materiais, de energia, 
de água, por exemplo.
2º Repensar – repensar padrões de produção e descartar adotados. Repensar a necessidade de consumo. 
3º Reutilizar– reaproveitar uma embalagem ou um produto. 
4º Reciclar – transformar produtos já consumidos em matéria-prima para criação de outros produtos. 
5º Recusar – recusar produtos que causem danos ao meio ambiente.

São finalidades da Copesi: definir e acompanhar as ações e fazer cumprir as políticas de sustentabilidade organizacional da 
UNIRIO,  visando atender às necessidades institucionais na área e à legislação vigente.

A comissão pretende realizar, ainda no mês de maio,  uma reunião aberta a toda comunidade acadêmica para receber sugestões 
e adições ao documento em construção no intuito de refiná-lo. Contamos com a sua colaboraçã também!

Saiba mais no site da UNIRIO. 

SAIBA MAIS

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA SUSTENTABILIDADE?

Referênc ia :  Copes i  (Comissão Permanente  de Sustentab i l idade Ins t i tuc iona l /UNIRIO)

Crie novos objetos reaproveitando embalagens: é prazeroso e criativo
Siga-nos no Twitter: @comunicaunirio


