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Sistema de exaustão é reformado para'
garantir qualidade do ar

As grelhas de
exaustão

triplicaram
de tamanho

Trabalho foi nos banheiros do
edifício-sede; ar terá ainda
análise microbiológica
sistema de exaustão dos banheiros do tér-

reo, do andar SEe do I°andar do Palácioda

Inconfidência está sendo reformado. O trabalho,

que teve início neste mês e termina em fevereiro,

está sendo realizado em 14 banheiros, que aten-

dem o público interno e aspessoasque diariamente

visitam aAssembléia. Apesar de algunstranstornos

- por causada interdição temporária dos banh,

ros -, a troca do sistema de exaustão é essenci

pois significará a melhoria da qualidade do ar.

Portaria 3.523 do Ministério da Saúde traz, ent

outras determinações, a de se renovar o are

interiores e, quando não há janelas, isso de'

ocorrer por exaustão mecânica. As informaçõ

são daÁrea de Serviços Gerais,

Mais ventilação - O trabalho inclui a troca d

grelhasde exaustão (três vezes maiores) e a mO(

ficação nos dutos, com a inserção de "forçadore

(ventiladores que forçam a retirada de ar do ban~

ro). Um sistema de exaustão está sendo instalac

também no laboratório fotográfico daÁrea de(,

municaçãoSocial, no I°andardo Palácioda Incor

dênaa. Outra medida implementada com o objeti

de fazercumprir asdeterminações técnicas previSl

na portaria do Ministério da Saúdefoi a coleta dei

por amostragem, de dutos e difusores localizad

no Palácioda Inconfidência e naÁrea de ServiÇi

Gerais.O material foi encaminhado a laboratón

em São Paulo, para análise microbiológica, a fi

de verificar se o sistema está funcionando de fe

ma correta e sem prejuízos para a saúde do trab

Ihador. O resultado sai na primeira quinzena(

fevereiro.

Com isso, todos os locais terão a mesma con

guração interna, havendo também aumentol

área média de cada um. A padronização, que te'

início em 1996, busca um melhor aproveitamel

to do espaço útil, ocupando-o de forma racioni

e alojar, no edifício-sede, o maior número poS'

vel de parlamentares. Atualmente, ainda há j

gabinetes no Edifício Tiradentes.

Novas licitações - As obras de reforma ni

foram realizadas de uma só vez por causa do nl

mero de gabinetes envolvidos. Por determinaçi

do presidente Anderson Adauto (PMDB), fora]

realizadasainda novas licitações, tendo em vista

decisão de não se renovarem contratos. A padrl

nização inclui a instalação de um novo sistemac

ar-condicionado - que consome muito men(

energia que o antigo e, por isso, é também nna

econômico.

Gabinetes terão padronização
concluída

Trabalhadores
cuidam das
obras no 2°

andar

utro trabalho que está sendo realizado é a

conclusão das obras de reforma dos gabi-

netes do 2° andar do Palácio da Inconfidência. A

última fase diz respeito a obras em I I gabinetes

- que tiveram início em dezembro. O objetivo é

a padronização dos 48 gabinetes do 2° andar.I PARCERIA JANEIRO E FEVEREIROI2000
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