Relatório das Ações Sustentáveis desenvolvidas pela SAMF/PE
Período: 21.11.2013 a 22.11.2014

Introdução
A SAMF/PE, realiza desde 2007, ações socioambientais que visam
alinhar nossa instituição com as práticas sustentáveis das organizações
comprometidas com a saúde da natureza.

Desenvolvimento
Em continuidade as ações de sustentabilidade, de
novembro/2013 a Janeiro/2014, foi iniciado o processo de otimização de
substituição dos copos descartáveis por canecas de alumínio reutilizáveis.
Foi realizado pesquisa que teve indicadores satisfatórios de apoio por
parte dos servidores. Foram adquiridas 200 canecas de alumínio
reutilizáveis e a partir de janeiro/2014, a SAMF/PE distribuiu para todos
seus servidores, do CENTRESAF/PE, SERPRO e dos terceirizados. De acordo
com levantamento realizado no período de janeiro a novembro/2014,
obtivemos um resultado expressivo, 59.000 copos descartáveis deixaram
de ser utilizados.
Em maio/2014 a SAMF/PE iniciou a revitalização da coleta
seletiva solidária. Objetivando dar impulso essa atividade foi reavaliado a
necessidade de reduzir o consumo de papel ofício (A4), reutilizar o que for
possível através do 5’S e a confecção de bloco de rascunho para utilização
nos serviços da SAMF/PE, além de boletim informativo sobre a
conscientização dessa medida.
Nesse período foi distribuído em torno de 100 blocos de
rascunho com os servidores. Esse processo gerou mudança de atitude nos
servidores e como resultado foram coletados para reciclagem 327 quilos
de papel. E ainda, foram confeccionadas para coleta de papel cerca de 20
caixas plásticas.
Outro item que consideramos de relevância para a natureza,
foi a implantação do novo sistema de ar-condicionado do edifício sede da
SAMF/PE, que
estão inseridos nos padrões de alta eficiência

energética, objetivando baixo consumo de energia, além de atender as
boas práticas de sustentabilidade socioambiental.

Na campanha de reciclagem de pilhas, baterias e celulares
encontra-se bastante motivada, no período de novembro/2013 a
novembro/2014, foram coletadas 640 unidades e entregues nos postos de
coleta da Prefeitura municipal.

Algumas ações ainda não foram efetivadas, contudo estamos
obtendo meios para a sua implementação, considerando que sempre há
entraves burocráticos e financeiros para sua realização.
Temos o propósito de reciclar lâmpadas fluorescentes devido
o grande mal que causam a natureza seu descarte inadequado, contudo,
para que isso aconteça existe um custo de descontaminação e descarte,
estamos procurando um parceiro.
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