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• Não atire objetos pelas janelas. Mes-

mo aqueles menores, como os tocos de ci-

garro, se acumulados, acabam entupindo os

coletores de água

• Colabore com a limpeza do seu ambi-

ente de trabalho, jogando no cesto de lixo o

que não é mais utilizável

• O melhor fiscalé o servidor. Qualquer

ocorrência e/ou problema com relação à lim-

peza e à manutenção do seu local de traba-

lho devem ser comunicados àÁrea de Servi-

ços Gerais, pelo ramal 7738

minimizar o problema causado pelos entupimen-

tos foi o aumento do diâmetro da tubulação e do

número de coletores de água. A atividade foi exe-

cutada em fevereiro. Quanto ao Palácioda Incon-

fidência, estão sendo fabricadas telas a serem

colocadas nas entradas de água que dão acesso

àsvigas-calhas principais da rede pluvial. Segundo

Adelmo Marques, astelas servirão como barrei-

ras para os detritos.

o lixo acumulado nas saídas
de água é um dos principais
"vilões" na época das chuvas

Medidas para diminuir o problema
ecentemente, o Edifício Tiradentes viveu

momentos difíceis depois de uma forte

chuva. As saídas de água do prédio estavam

obstruídas por uma quantidade significativa dos

mais variados objetos: tocos de cigarro, sacolas

plásticas, copos de água e café e outros materiais

de consumo. Os coletores da rede pluvial, locali-

zados no telhado entre o térreo e o primeiro

andar não suportaram e, por isso, avazão da água.

Resultado: salas inundadas e, em alguns casos,

prejuízos materiais.

Segundo o responsável pela Área de Serviços

Gerais, Adelmo Marques, problemas como esse

podem ser evitados sem grandes esforços. Basta

a conscientização das pessoas sobre a necessi-

dade de manter limpo o local de trabalho. Ele in-

forma ainda que, no caso do Edifício Tiradentes,

há manutenção periódica para a retirada dos de-

tritos que se acumulam no telhado. Essaatividade

é realizada pelo Instituto de Previdência do

Legislativo (Iplemg), proprietário do edifício, mas

tem o suporte da Área de Serviços Gerais e do

Comitê de Segurança do Trabalho.

Ações - Uma medida implementada para

Umsimples copinho de
/Jlástico,palitos de
fósforo, restos de cigarro,
papéis de bala e, no
final, temos uma pilha
de lixo. Este "montinho"
aparentemente
inofensivo pode se
transformar em um
grande transtorno para
servidores e para o
ambiente de trabalho,
comprejuízos materiais
em alguns casos.
hxemplo disso é o
entupimento dos
coletoresde água da rede
pluvial de um prédio. No
Edifício Tiradentes,
recentemente, houve
problemas por causa do
lixo acumulado nas
saídas de água. Saiba
comocontribuir para
ajudar a evitar
transtornos como esses,
que, nesses tempos de
chuva forte, podem se
tornar freqüentes caso o
lixo continue se
acumulando.
A conscientização de
cada um sobre a
importância de manter
limpo o ambiente de
trabalho é a maior
aliada nesses casos

Lixo no local errado causa transtornos ~ QG)
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