Plano de Logística Sustentável
S
- PLS
Relatório de Acompanhamento Semestral
Período: janeiro a junho 2018
Em conformidade ao disposto no art. 5°, inciso VI, da Portaria MF
n° 225, de 03 de maio de 2018, DOU de 07/05/18, seguem reportadas as
principais ações realizadas no semestre inicial de 2018.
O prosseguimento da atuação desta SAMF/PE
SAMF/P dentro do escopo do
PLS/MF deu-se com a ampla disseminação de boas práticas no âmbito
ambiental e social. A utilização de informativos mensais e pontuais,
pon
assim
como a promoção de eventos presenciais, foram os meios usuais na
comunicação junto aos servidores e demais colaboradores.
Cabe destacar na sequência,
sequ ncia, os temas abordados de janeiro a
junho/2018:

>
Sistema de monitoramento das ações de combate ao Aedes Aegypti,
com de prevenção à proliferação do mosquito;
>

Febre amarela, caracterização e prevenção da doença;

>
Matéria esclarecedora sobre classificação e separação do lixo, visto
previsão de instalação das caixas coletoras, nas copas, no segundo
semestre;
>

Palestra dia da mulher: os diversos papéis da mulher sobre a ótica
da excelência;

>

Homenagem ao dia das mães, com evento no auditório da sede;

>
Dia mundial do meio ambiente, com folders e matérias nos
informativos alusivos à consciência ambiental;
>
Dia mundial sem tabaco, com divulgação de malefícios e terapias
para suprimir o vício.

Além das ações inovadoras do 1º semestre, a organização prosseguiu
com procedimentos anteriormente implantados. Podemos citar como
exemplo, a normatização de novo horário de funcionamento do sistema de
ar condicionado (subtraindo 3,5 horas diárias) a partir de junho/17, fato que
gerou uma redução de 7,6% no
n consumo anual de energia.. Outra agregação
foi demonstrada pelo monitoramento da utilização de copos descartáveis,
descartáveis
que confirmou a eficiência da campanha para uso de copos e/ou canecas
duráveis.
No gráfico que segue, é notório o consumo declinante a partir de 2013,
época de início da campanha,
campanha comparando-se
se os períodos jan/mai de cada
ano:
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Fonte: SIADS

Jane Faria da Silva
Recife, 18 de julho de 2018.
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