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1. Ações SAMF/BA - 1º semestre/2016

A Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda na Bahia – SAMF/BA de
forma contínua tem enfatizado a necessidade de uma maior conscientização junto a sua força de
trabalho, quanto a necessidade de buscar-se de forma crescente e incansável a eficiência nos gastos
combatendo-se toda e qualquer forma de desperdício de recursos incentivando diversas práticas de
sustentabilidade. Elencamos abaixo algumas ações no 1º semestre de 2016.
- Coleta Seletiva:
Acompanhamento mensal dos resíduos sólidos descartados pelo MF e doados às
Cooperativas parceiras: CAEC e COOPERBRAVA, num montante de de 1.560 kg de papel,
papelão, plástico, metal e alumínio.
- Campanhas de Conscientização:
- Dia da Consciência Ambiental no MF - objetivo de conscientizar e educar os servidores e
colaboradores quanto à preservação ambiental, alertando para o consumo e atitude
sustentáveis, através do incentivo à prática da coleta seletiva no local de trabalho. Foram
entregues folders informativos, em formato de lixeirinha, elaborados com papéis
reaproveitados, para serem colocados nas mesas de trabalho com lembretes do que pode ser
reciclado.
- Fórum Diálogos pela Sustentabilidade – objetivo de “criar espaços para conexão e
intervenção entre as pessoas, o Terceiro Setor, as Empresas e o Poder Público, de modo a
gerar oportunidades de difusão e fomento aos projetos e ações de responsabilidade
socioambiental”.
- Material de Consumo:
Aquisição somente do estritamente o material necessário para o desenvolvimento de suas
atividades cotidianas, com o incetivo ao não desperdício, com redução da quantidade de papel na
impressão, utilizando frente e verso;
- Energia elétrica:
Registro do Consumo em kw no Ed. Sede no primeiro semestre de 2016:
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- Consumo de água encanada:
Registro do Consumo em m3 no Ed. Sede no primeiro semestre de 2016:
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