
Racionalização dc energia continua
Programa cie Racionalização de Energia seri
mantido na Alemg, tendo em vista que o

racionamento para o setor público continua, apesar
do fim do racionamento nacional. O conjunto de
medidas, implantado em junho de 2001 gerou uma
economia, nos últimos oito meses, de R$
185.86 l .59 para aAlemg e resultou na mudança
de postura do servidor em relação ao consumo.

De acordo com o gerente-geral de Manuten-
ção e Serviços (GMS), Cristiano Félix dos S. Sil-
va, o programa não trouxe problemas para o fun-
cionamento da Casa e deve ser ampliado pro-
gressivamente. com a instalação de iluminação-
padrão adequada aos setores e servidores e que
mantenha um nível satisfatório de economia. As
únicas alterações que ocorreram desde o início
do programa foram o retorno progressivo do uso
do ar-condicionado e. em fevereiro, de um ele-
vador do Ed. Tiradentes que estava desativado.

"Deve haver uma substituição gradativa dos
equipamentos de ar-condicionado e das luminL;'i-
as, com o objetivo de manter o conforto dos
servidores e, ao mesmo tempo, consumir me-
nos energia". afirma Marcelo Silveira, integran-
te da comissão encarregada de implementar o
Dmvr ama.

Alemg e Cemig—Adelmo Marques, da GMS,
ir 701 mi r' a Alemg seguiu os moldes do Proje-
to 'Prédios Públicos Eficientes", que faz parte do
programa "Energia Inteligente', da Cemig. Esse
programa tem por objetivo combater o desperdí-
cio, modernizando o sistema de iluminação de
locais públicos e conscientizando as pessoas so-
bre o uso correto da energia. Os setores comer-
cial, industrial e de serviço público são alguns al-
vos da Cemig, sendo contemplados com proje-
tos específicos, que vão torná-los mais eficientes.
A maioria desses projetos concede incentivos fi-
nanceiros para que a empresa adquira equipamen-
tos mais modernos.

Desde 1999.  o investimento em uso eficien-
te de energia tornou-se obrigatório por determi-
nação da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), órgão regulamentador do setor. As con-
cessionárias são obrigadas a destinar 1% do
faturamento anual em ações que promovam a
redução do desperdício. Segundo Adelmo, a Casa
cumpriu com êxito as metas do uso racional de
energia elétrica no racionamento e vai agora, com
a Cemig, fazer gestão a fim de obter recursos
para investimentos na adequação do sistema, vi-
sando à redução do consumo

Corno O servidor se adaptou

C,,:rc10 Mugehr do Coo'denaçdo
de Onentaçao e Segurança

Programa ae Racionalização cie Energia
trouxe algum transtorno à Coordenação

de Orientação e Segurança (COS), responsável
por apagar luzes e desligar aparelhos no fim do
expediente. "As pessoas. às vezes, não entendi-

que estávamos apenas cumprindo ordens,
não houve grandes problemas. Fomos bem

'ntados a explicar aos servidores a necessi-
dade do programa, que, na minha opinião, teve
sucesso pleno". opina Geraldo Magela.

Segundo José Bonifácio. do gabinete do deputa-

do Antônio Cark Andi ada (PSDB), os funcioná-
rios não tiveram problemas para se adaptar. ' Tínha-
mos o hábito de apagar as luzes ao sair e de desligar
os aparelhos." Na residência do servidor, no entan-
to. a mudança de hábitos exigiu mais esforço, mas
ele não pretende voltar a proceder como antes. "Tro-
quei as lâmpadas incandescentes por fluorescen-
tes, desliguei o freezer e a máquina de lavar e
puxei a tomada de todos os aparelhos que não
estavam em uso. Não perdi conforto e a econo-
mia foi grande.


