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Assembléia reduz consumo em .47,97%
Economia é resultado da implementação &

(2 Programa de Racionalização de Energia lan-
çado pela Assembléia de Minas já está co-

lhendoresuftados. O Legislativo conseguiu reduziro
consumo em 47,97% e o valor da conta em
42,54%, comparando maio (consumo referente a
abril), quando ainda não havia sido lançado o progra-
ma, e agosto (referente a julho). Nesse período, o
consumo de energia do Legislativo caiu de 404.254
kwh/mês para 210.320 kwh/mês e, em reais, a
conta passou de R$ 73.290,06 para R$ 42.109.23,
representando uma economia de R$ 31 .180.83.
Esses números positivos são conseqüência de um
esforço integrado da Administração e dos servido-
res, que incluiu redução do horário-núcleo, da ilumi-
nação em todas as dependências da Casa e do perí-
odo de refrigeração do equipamento de ar-condici-
onado, entre outras medidas (veja quadro abaixo).

Os seHdorestieram um papei fundamenta] pata
que a Assembléia conseguisse esses bons resulta-
dos. Com o término do inverno e a elevação da
temperatura, a preocupação é com as próximas
contas, enfatizam, ainda, os integrantes da Comis-
são de Energia, criada para executar e coordenar o
programa. Por esse motivo, o envolvimento dos
servidores continua sendo fundamental. Na Coor-
denação de Onentação e Segurança, por exemplo:

a chegada do calor significa desconforto maior, já
que os funcionários usam temos durante todo o dia.
Para Celso Osmar Salustiano, que trabalha no andar
SE do Palácio da Inconfidência, o desconforto não é,
no entanto, problema. Na opinião dele, as medidas
de economia são fundamentais para que o Brasil
possa superar a crise. "Como foi constatado que
o sistema de ar condicionado consome muita
energia, concordo que seu uso seja criterioso",
afirma.
Gerenciamento - Em alguns setores, a adapta-
ção ao novo horário-núcleo foi até benéfica, pois
permitiu um melhor gerenciamento de pessoal, re-
duzindo o pagamento de horas extras. Com a sus
pensão das reuniões noturnas de Plenário, foram'
facilitados a rotina da Gerência-Geral de Taquigrafia e
Publicação, onde estão lotados 70 servidores que
trabalham em dois turnos, e o relacionamento do
setor com a Imprensa Oficial. 'Antes era preciso es-
perar o término da reunião. que às vezes acontecia
até depois das 21 horas, para enviarmos o material
para publicação e, assim, atrasávamos o fechamento
do diário oficial do Estado, o Minas Gerais', Agora,
conseguimos enviar o material mais cedo, dentro
do horário solicitado", explica a gerente-geral juliana
eha Daura.

Medidas de economia
• Mudança do horário-núcleo da Casa, que era das 8 à 20 horas e passou a ser das 7h30 às 17h30
• Corte da refrigeração do sistema de ar condicionado central do edifício-sede por sete horas diárias,
sem prejuízo da ventilação, desde junho. A partir de setembro. o corte foi reduzido a cinco horas,
devido ao término do inverno e à chegada do calor

• Diminuição do número de elevadores em funcionamento no Ed. Tiradentes (de cinco para três
durante o dia e. a partir das 18 horas, para dois). No Palácio da Inconfidência, dos oito elevadores, dois
foram desligados - um próximo ao Setor de Segurança e outro no hall administrativo - e o da
Presidência teve o seu funcionamento reduzido

• Redução do horário de funcionamento da Gráfica em cinco horas
• Redução de 50% da iluminação das áreas comuns do Ed. Tiradentes (halls. corredores e garagens).

Nas áreas comuns, no andar 25 e na garagem do Palácio da InconFidência, a diminuição foi de 30%. A
mesma redução foi aplicada no anexo onde funcionam a Gerência-Geral de Manutenção e Serviços,
a garagem e a Aslemg

• Divisão dos circuitos de iluminação nos setores administrativos, nos gabinetes parlamentares e nas
áreas comuns, a fim de que os próprios servidores possam apagar as luzes das dependências que não
estiverem em uso

• Redução do uso de máquinas como ebulidores, fornos elétricos e cafeteiras
• Mudança do horário de limpeza das áreas administrativa e parlamentar (agora é feita a partir das 6

horas, conservando-se a limpeza das dependências ao longo do dia, até as IS horas). Antes do início
da campanha de racionamento de energia, a limpeza pesada começava a partir das IS horas

• Suspensão das reuniões de debates das noites das segundas-feiras e das manhãs das sextas-feiras em
Plenário, além da transferência das reuniões noturnas para o horário diurno e da redução do número
de eventos programados para o horário da noite

• Visitas de técnicos da Gerência-Geral de Sistemas de Informações aos setores para orientar sobre
como economizar energia com os computadores, além da criação da opção "Racionamento do
Consumo de Energia" na lntranet/Informática
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