SAMF - RS

1.
Na SAMF/RS, ações estão sendo tomadas dando ênfase em criar consciência
junto aos servidores, quanto à eficiência do gasto por meio do combate ao desperdício
de recursos, a saber:


Campanha no dia Mundial da Água – trazendo reflexão para o desperdício e
escassez de água no mundo todo, desafios do uso racional, cuidados para ter o
consumo de água com qualidade, incentivar a discussão e a busca de soluções para a
poluição;

Campanha para mudar hábitos no local de trabalho, diminuir o consumo de
copo descartável, incentivando os servidores a reverem seus conceitos, para usar
copos e canecas reaproveitáveis;

Campanha para mudar hábitos no local de trabalho quanto ao descarte de
alimentos, em razão dos insetos (baratas), que, apesar de o Edifício-Sede ser
dedetizado quatro vezes ao ano, eles ainda persistem;

Divulgação no Informativo Expressão: 7 Dicas para Economizar: usar os dois
lados da folha de papel, impressão consciente (revise antes de imprimir, evitando
impressão errada que leva ao gasto desnecessário de papel); lixo no lugar certo (não
jogue bitucas de cigarro e papel higiênico nos vasos sanitários, o que evita problemas
de água tratada e nos encanamentos); etc.

Medição semestral da qualidade do ar no prédio do Edifício-Sede/MF/RS, com
acompanhamento dos níveis e constante manutenção nos dutos de ar do prédio;

Campanha de Coleta de material reciclável – garrafas pets, destinadas para
reciclagem;

Consumo de papel (contrato DMLU), recolhimento do lixo três vezes por
semana, para reciclagem, destinado a uma Cooperativa de Papeleiros;

Controle de consumo de papel A4, por órgão, desde 2006, em que a fonte de
coleta da informação é o Sistema SIADS;

Campanha de Coleta de Óleo de cozinha, na qual o restaurante localizado no
12º andar do Edifício-Sede armazena o óleo coletado e o destina para reciclagem;

Coleta Seletiva de Lixo – Unidade Odontológica (contrato – coleta de lixo
hospitalar);

Programa de Eficientização Energética no Edifício-Sede/MF (menor custo e
luminosidade adequada), desde 17 de agosto de 2006;

Divulgação no Informativo Expressão de como coletar cacos de lâmpadas
fluorescentes quebradas, bem como descartar os cacos da lâmpada, alertando do

cuidado necessário em razão dos vapores tóxicos de mercúrio que se espalham pelo
ambiente;

Planilhas de Controle diário do consumo de Energia Elétrica (kwh), divulgados
nos elevadores do Edifício-Sede, desde 2002;

Lavagem Sustentável de veículos oficiais, utilizando até 400 ml de água e não
deslocando o veículo para lavagem. A limpeza é efetuada no local onde o veículo se
encontra, evitando assim o gasto com combustível para o deslocamento.

Teste de máquina que produz água (30 litros/dia mineralizada) por meio da
umidade do ar.

