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Muito barulho por nada
Poluição sonora pode ser amenizada com esforço pessoal

A
entrada e saída de pessoas, troca de in-
formações, equipamentos ligados, esfor-

ço para se concentrar no trabalho,., no fim do
expediente, a irritabilidade, o incômodo e o
estresse. Muitos não percebem que a sensação
de mal-estar que atinge alguns servidores é
causada pelo barulho - que, intenso, caracteri-
za poluição sonora. O fato de a Assembléia ser
uma instituição pública acentua esse problema.

A situação possui alguns aspectos a serem
considerados. Além do lado engraçado - há
servidores que se tornaram folclore devido ao
elevado tom de voz—, sabe-se que o brasileiro
tem mania de falar alto e nem sempre se dá
conta disso. Outro agravante, no caso da As-
sembléia, é o número significativo de máquinas
barulhentas e a inexistência de instrumentos de
proteção individual para quem usa determina-
dos equipamentos.
Espaço - O principal responsável pelo barulho
na Gerência de Taquigrafia é o espaço reduzido
para o número de servidores. A taquígrafa Aneli
de Sá Cavalcanti Corrêa queixa-se dos ruídos,
apesar de nunca ter tido problema de audição.
"O brasileiro não tem o costume de falar baixo;
e isso agrava a situação", afirma. Segundo a ge-
rente-geral de Taquigrafia, juliana jeha, o pro-
blema foi amenizado depois que a seção foi
informatizada em 1992. Juliana informa, no
entanto, que já está estudando a transferência,
para outro local, da área de Roteiro. A roteirista
Marina Navarro de Moura diz que o lugar onde
está funcionando o setor é inviável.

Impressoras devem
ser trocadas
N

a Gerência-Geral de Informática; as solu
ções encontradas foram conscientizar as

pessoas a falarem mais baixo e o remanejamento
de pessoal. Para amenizar o barulho causado
pelas impressoras, o gerente de produção, Sér-
gio Barros, informa que a Gerência pensa em
trocar as impressoras Epson LQ-570 pelas
Emilia. Estas, além de produzirem menos ruí-
dos, possuem maior qualidade de impressão.

A máquina mais barulhenta do setor é a
envelopadora, que funciona duas vezes por se-
mana. Um dos operadores, Nacélio César, diz
que o barulho provoca dores de cabeça e que
o abafador, usado para proteger os ouvidos,
aumenta o desconforto. O servidor conta que
nunca percebeu nenhum tipo de deficiência au-
ditiva porque não se expõe diariamente,
Na Gráfica - A envelopadora irá para a Grá-
fica - que já convive com índices altos de ruído.
O gerente-geral de Reprografia e Transporte,
Wagner Dias da Silva, diz que a solução mais
viável é aumentar o número de operadores da
máquina e fazer com que eles usem tapa-ouvi-
do. O técnico de corte e acabamento e impres-
são, Antônio de Fátima da Cruz, conta que já
se acostumou com o barulho e não se incomo-
da. Com experiência de 18 anos em gráfica,
dos quais lO na Casa, diz que nunca usou aba-
fadores. 'Nunca me ofereceram, e eu nunca
pedi", diz.

COMO DIMINUIR O
BARULHO
• Use as impressoras
devidamente tampadas
• Utilize equipamentos de
proteção indiiduaI, se você
opera máquinas que produzem
muito ruído
• Diminua o tom de voz e
incentive os colegas a fazerem
a mesma coisa
• Fique próximo do colega
com quem necessita manter
contato freqüentemente

Política de prevenção
Segundo o coordenador da Comissão de

Higiene e do Trabalho, Paulo Daniel Godoy, há
setores que apresentam altos níveis de ruído.
Ele diz que a solução para acabar com o barulho
seria o revestimento acústico nas salas onde fi-
cam os equipamentos. Acrescenta que, enquan-
to isso não acontece, os servidores devem usar
equipamentos de proteção individual. Ele res-
salta que é preciso desenvolver na Assembléia
uma política voltada para a prevenção e a segu-
rança no trabalho. Nacélio é operador da envelopadora
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