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• - Trabalhando Melhor

Coleta, seletiva se expande
Depois de uma experiência piloto em três departamentos, toda a Assembléia está selecionando o lixo

Mana Teresa Ladeira

Lixo. O "Aurélio" fala em entulho, coisa impróstável. Será que é
mesmo? A bem da verdade, o lixo é um entulho mal cheiroso, mas há
muito deixou de ser imprestável. A reciclagem de lixo é uma
exigência dos tempos
modernos, por várias ra-
zões óbvias. Os recursos
naturais não são abun-
dantes, nem inesgotáveis;
a preocupação com o
meio ambiente tornou-se
uma questão de sobrevi-
vência e os aterros sani-
tários nas grandes. me-
rópblesiãoada dia

maiores.
Enquanto em vários

países a coleta seletiva
de lixoj á está incorpora-
da à rotina diária, no Bra-
sil medidas nesse sentido
ainda são incipieines, iso-
ladas, mas que vêm ga-
nhando muitos adeptos.

	

Uma antiga preocu-	 VEJA COMO E FÁCIL PAR'
pação depois ratificada
com o volume significa-
tivo de sugestões apre-
sentadas durante a cam-
panha "Trabalhe Bem,C
Viva Melhor", fez com
que a Assembléia imple-
mentasse seu programa

	

de coleta seletiva de lixo, 	 cigarro e outros materiais.
A medida funcionou em
caráter experimental, du-
rante o mês de janeiro,
nos Departamentos de Pessoal, de Serviços Gerais e de Material e
Patrimônio.

Agora, após o sucesso do plano piloto, todos os departamentos e
setores da Casa estão integrados nesse programa. Na P fase, apenas
o papel estará sendo coletado seletivamente. São cerca de 20 tonela-
das mensais de papel, segundo consumo estimado pelo Departamento

de Serviços Gerais da Casa. O papel reaproveitável fica armazenado
no andar 2S e é comprado, semanalmente, por uma empresa contra-
tada através de licitação:

O valor arrecadado será revertido aos cofres da Assembléia.
Com a boa vontade e cooperação de todos os funcionários, uma

medida normalmente
descomplicada torna-se
muito simples. Basta cri-
ar o hábito de jogar o
papel que pode ser rea-
proveitado no cesto indi-
cado.

O que não serve vai
para o cesto "lixo". O
pessoal da limpeza e to-
dos os outros funcionári-
os receberam instruções
sobre o funcionamento do
programa, complementa-
das pelas informações
dos cartazes distribuídos
pela Assembléia. Equi-
pes de apoio formadas
por funcionários dos De-
partamentos de Serviços

[CIIPAR	 Gerais e de- Material e
Patrimônio farão visitas
periódicas aos, setores e
departamentos para ava-
liação dos resultados.

A Diretora do Depar-
tamento de Material e
Patrimônio, Solange Fer-
reira, coordenadora do
programa, acha que, no
princípio, os funcionári-
os poderão estranhar as
mudanças nas rotinas de.

trabalho. "Aos poucos os funcionários vão assimilando as mudanças
e o projeto começará a apresentar resultados práticos", afirma. Para
ela, além da preocupação com o meio ambiente, a coleta seletiva de
lixo revela austeridade nos gastos públicos. "Por menor que seja o
retorno financeiro do projeto, vale a pena racionalizar gastos e aplicar
bèm o dinheiro público", explica.

TI

Participando da campanha da coleta seletiva de lixo você estará contribu-
indo para melhorar a qualidade do meio ambiente e evitando o desperdício. Veja
como é fácil participar: nos cestos com a etiquetaPEL" você pode jogar
impressos em geral, fotocópias, rascunhos, fordrios contínuos, papéis
timbrados, cartões e caixas de papelão. Nos cestos com a etiqueta "LIXO" você
joga etiquetas adesivas, papel carbono, papel de fax, fotografias, fitas adesivas,
papéis sujos, metalizados, plastificados, parafinados, grampos, maços de
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