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cados com urna etiqueta verde, e os fún-
cionários recebem a orientação sobre o
que pode ou não ser reaproveitado. O.
material é recolhido diariamente pelas
faxineiras, também previamente orien-
tadas pelo Departamento de Serviços
Gerais. O material reaproveitável é ar-
mazenado em loca I próprio - no andar
2S, por ser de fácil acesso para a empre-
sa que recolhe o material, o que é feito
semanalmente. A empresa foi contra ta-
da através de licitação e o valor arreca-
dado com a venda reverte para os cofres
da Assembléia. O controle desta etapa
do trabalho é feito pelo Departamento
de Finanças e Contabilidade.

Oprincipal objetivo da coleta seletiva
de lixo éoaproveitamento do materialreco-
lhido para reciclagem. Esta prá tica já é cO-
mum em muitas empresas no Brasil,eaté
mesmo em algumas cidades, corno
Curitiba. Em BeloHorizonte,a Superinten-
dência de Limpeza Urbana já desenvolve
um projeto experirnen tal de coleta seletiva
há dois anos e a atual administração muni-
cipal pretende continuar trabalhando nes-
se sentido. A reciclagem do lixo e o seu
reaproveitamentoéuma das principais pre-
ocupações ambientais dasadministrações
públicas.

Na Assembléia, os três Departamentos
que estão participando do projeto experi-
mental do programa foram escolhidos por
serem locais que apresentam um grande
volume de lixo reaproveitável. Existem ou-
tros, corno o Departamento de Comissões
masque, devido à época ser atípica -o mês
dejaneiroéo mês do recesso parlamentar e
o volume de trabalho diminui - não foram
escolhidos para a "experiência".

Mas corno é feita a coleta seletiva?
De urna forma muito simples. São se-
parados cestos de lixo onde devem ser
jogados aqueles materiais que podem
ser reaproveitados. No caso da Assem-
bléia, estes cestos estão sendo identifi-

. Achegadade1993trouxenovidadesna
rotina doofuncionáriosdos Departamentos
de Pessoal, de Material e Patrimônio e de
Serviços Gerais. É que desde o início de
janeiro eles estão participando do plano pi-
loto do programa de coleta seletiva de lixo,
que será implantado em todos os setores da
Assembléia dentro de alguns meses.

Odesperdíciodepapel foiurna das prin-
cipais questões abordadas nas sugestões
apresentadas na campanha "Trabalhe Bem,
VivaMelhor" .O grupo interdepartamental
que cuida da campanha optou pela
implementação do programa de coleta sele-
tiva corno amedida mais prática a ser ado-
tada,além de garantir resultados imediatos.

Adiretora do Departamentode Material
e Patrimônio, Solange Ferreira,coordena-
dora do prograrna,afirrna que o desperdício
de papel podeedeveserevitado também
através da racionalização dos gas tos, mas
esta éurna medidaquedepende demudan-
ças nas rotinas de trabalho dos diversos
setores da Casa e, porisso,leva mais tempo
para ser assimilada pelos funcionários e
apresentar resultados práticos. Mas já estão
sendo estudadas medidas objetivando di-
minuÍros gastos, inclusive a partir de algu-
mas sugestões apresentadas pelo~ funcio-
nários.

Cristiane Pereira

• Momento

onovo papel do lixo
AAssembléia implanta, em breve, a coleta seletiva do lixo e três setores já participam do plano piloto
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Os primeiros res.ultados
começam a ser avaliados

AL adere à nova ordem: é hora de reciclar!

•....

oprograma de coleta seletiva da Assembléia foi
desenvolvido a partir de contatos feitos por seus
coordenadores com empresas que já implantaram a
coleta e com indústrias que compram e recic1am
papel usado. Foi contactada a Fundação Brasileira
para a Conservação da Natureza, sediada no Rio de
Janeiro, queajudoua desenvolver programa seme-
lhante nas indústrias da Coca-Cola e forneceu subsÍ-
dios para a Assembléia.

Os primeiros resultados do programa já estão
sendo avaliados pela coord.enação. Na primeira co-
leta feita na Gráfica, por exemplo, foram recolhidos
1.400 quilos de papel reaproveitável. Segundo a
Diretora do DMP, a receptividade dos funcioncírios
dos três Departamet:'-tos participantes desta fase
inicial tem sido muito boa, ea cooperação é indispen-
.sá vel para que o projeto seja bem sucedido. Solange
Ferreira lembra que, se algum outro Departamento
ou gabinete parlamentar se interessar em fazer parte
deste "projeto experimental", é só procurar o grupo
responsável pela campanha, no DMP ou junto à
diretoria do Departamento de Serviços Gerais.
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