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INTRANET
A Agenda Ambiental está em pleno atendimento na ANA. Na intranet é possível verificar as diretrizes das
Comissões e as principais ações já realizadas e dicas. Não deixe de conferir as e deixe sugestões.
http://intranet/a3p/index.htm
Histórico:
Foi em comemoração à Semana do Meio
Ambiente, que a Agência Nacional de Águas
(ANA) assinou o Termo de Adesão à Agenda
Ambiental na Administração Pública (A3P), em
1º de junho de 2009, formalizando assim sua
atuação que já acontecia desde a edição da
Portaria MMA nº 221, de 10 de setembro de
2004, que instituiu a estrutura de gestão da
A3P. Assim os servidores Maria Leonor Baptista
Esteves
e
Maurício
Andrés
Ribeiro,
sensibilizados
com
os
princípios
de
sustentabilidade ambiental, implantaram a A3P
nesta Agência, no âmbito de suas unidades
organizacionais e, conseqüentemente, a
supervisão e separação dos resíduos recicláveis
descartados, com destinação a diversas
associações e cooperativas de materiais
recicláveis descartados. Ou seja, muito antes da
obrigatoriedade do Decreto nº 5.940, de 25 de
outubro de 2006. São servidores engajados com
as questões ambientais! Participe você também.

Nova Comissão:
Magaly Vasconcelos Arantes de Lima
Coordenação Gestão da Estratégia – CGE
(61) 2109‐5418 magaly.vasconcelos@ana.gov.br
Daniela Chainho Gonçalves
Gerência de Capacitação – GECAP/SAG
(61) 2109 5501daniela.goncalves@ana.gov.br
Nazareno Marques de Araújo
Gerência de Contratos e Convênios – GECON/SAF
(61) 2109‐5174 nazareno.araujo@ana.gov.br
Viviane dos Santos Brandão
Superintendência de Planejamento de Recursos
Hídricos‐ SPR
(61) 2109‐5347vbrandao@ana.gov.br
Ciro Garcia Pinto
Superintendência de Usos Múltiplos‐ SUM
(61) 2109. 5370 ciro.pinto@ana.gov.br
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Principais Ações em 2009:
Consta do Termo de Adesão um Plano de Trabalho para Implementação da A3P na ANA, e nele uma ação
prioritária, intitulada ‐ Projeto de Educação Ambiental “Comece por você ‐ Seja um Modelo de Educação e
Ação Ambiental”, que tem como objetivo conscientizar e estimular os servidores e colaboradores da Agência
na preservação ambiental. Destacamos algumas ações que conseguimos realizar em 2009.

“Meio ambiente: a conscientização começa pela educação”
Capacitações:
A ANA promoveu Curso de Capacitação em 4 de agosto,
na sala de reuniões do Bloco “M”(Sala de Vidro), com
carga horária de 2 horas. Foram capacitados 31
funcionários da copeiragem e de serviços gerais que
trabalham na Agência. O objetivo do curso foi o de
aprimorar a Coleta Seletiva Solidária e apresentar
aspectos legais para promover a Agenda Ambiental na
Administração Pública – A3P na ANA.
O curso foi ministrado pelas comissões para Coleta
Seletiva Solidária da ANA e Setorial da A3P, faz parte das
diretrizes do
Programa Agenda Ambiental na
Administração Pública, e consta do Plano de Trabalho
para Implementação da A3P na ANA, como uma ação
prioritária, intitulada Elaboração de Plano de Capacitação
e Formação ‐ Projeto de Educação Ambiental “Comece
por você ‐ Seja um Modelo de Educação e Ação
Ambiental”.
A proposta continua em 2010 e mais colaboradores e
servidores serão capacitados. Participe!

Campanhas:
As "campanhas de sensibilização" têm como objetivos a sensibilização, conscientização e mobilização dos
servidores e colaboradores para, assim, evitar todas as formas de desperdício e proteger os recursos naturais
e o meio ambiente. O desperdício ainda é um dos grandes problemas dos órgãos públicos e pode ser reduzido
por uma simples mudança de atitude. Dessa forma, a Comissão aderiu a esse recurso educativo, lançou
campanhas próprias e divulgou campanhas do MMA usando a Intranet e os e‐mails institucionais, a saber:

1ª Campanha. “Adote um copo”
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2ª Campanha. Saco é um Saco. “Pra cidade, pro planeta, pro futuro e pra você”,
3ª Campanha. Você sabe quantas sacolas plásticas recusou hoje?
4ª Campanha. Adote uma árvore ‐ Ação em Comemoração do dia da árvore 21 de setembro. Ação da A3P.
5ª Campanha Dia Mundial sem Carro
6ª Adote uma árvore. Ação da A3P
7ª Campanha. "Doe um Banner"
8ª Campanha . Adote seu copo
9ª Campanha redução do consumo de energia
10ª Campanha redução do consumo da água
11ª Campanha reduza e reutilize o papel.Use frente e verso.

Campanha Adote uma Árvore
A Comissão da A3P promoveu o plantio de 100 mudas de árvores frutíferas e ornamentais do Cerrado no
Complexo onde se localiza a ANA. As mudas foram doadas pelo Departamento de Parques e Jardins da Novacap
– DF. As primeiras mudas foram plantadas no dia 21 de setembro, como forma de celebrar o Dia da Árvore e
iniciar e divulgar a campanha “Adote uma Árvore.” As outras mudas foram plantadas nos meses de novembro e
dezembro, tempo mais apropriado para o plantio por conta das chuvas. Os servidores aderiram amplamente e
participaram do plantio. A ação visa melhorar os aspectos paisagísticos de nosso ambiente de trabalho, a
qualidade do ar, o número de sombras, entre outros aspectos de nosso ambiente de trabalho. Em 2010 tem mais
plantio. Participe!

Fotos
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Campanha dia 22 de setembro, deixe seu carro em casa.
Faça sua parte, o planeta agradece!

Reduzindo sua pegada ecológica
Os automóveis que utilizamos em nosso cotidiano são movidos a combustíveis fósseis, ou seja, não
renováveis. Essa fonte energética que vem do petróleo, do carvão e do gás natural polui o ar,
principalmente nos grandes centros urbanos, devido à enorme quantidade de automóveis.
Hoje em dia, a sociedade civil tem pressionado o Poder Público e a iniciativa privada na busca de soluções
para a poluição. Esse enorme problema agrava o aquecimento global e ocasiona o aumento de doenças
respiratórias.
Por isso, um transporte sustentável tem de utilizar eficazmente a energia, ou seja, transportar o máximo
de carga possível gastando o mínimo de combustível.
Daí a importância de se utilizar o transporte coletivo e de se oferecer carona
sempre que possível. Andar de bicicleta e fazer pequenos trechos a pé também ajuda a reduzir sua
pegada.
•Prefira o transporte público. Além de ser menos poluente, você evitará parte do estresse do dia a dia;
•Use bicicleta ou caminhe sempre que possível, é saudável e você estará contribuindo para um planeta

mais limpo;
•Para viagens curtas a trabalho ou de turismo, prefira o ônibus.

2ª Campanha Saco é um Saco. “Pra cidade, pro planeta, pro futuro e
pra você”,

No âmbito do Projeto de Educação Ambiental na Agência Nacional de Águas, a ANA convida os
servidores a participarem da iniciativa “Saco é um saco. Pra cidade, pro planeta, pro futuro e pra você”.
Essa iniciativa foi lançada em junho pelo Ministério do Meio Ambiente em todo o país, visando a
conscientizar o consumidor sobre os impactos ambientais causados pelo uso excessivo e descarte
inadequado dos sacos plásticos, que demoram muitos anos para se decomporem na natureza. E nós, na
ANA, não podemos ficar de fora desse movimento. Então, sempre que possível, vamos às compras com
Sacolas Ecológicas ‐ Sacolas Retornáveis.

“Comece por você – Seja um modelo de educação e ação ambiental”
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Ecoeficiência da Coleta Seletiva Solidária na ANA

O projeto da Coleta Seletiva Solidária atende ao Decreto Nº
5.940/2006, da Presidência da República, que institui a separação
dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da administração
pública federal direta e indireta e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Dessa forma, a
ANA, desde 2004, possibilita a geração de renda aos catadores e
suas famílias, além de dignidade, respeito e inclusão social.

A ANA ampliou coleta para outros tipos de reciclagens:
Para melhor armazenar o lixo a ser reciclado e iniciar
novas reciclagens, a Agência adquiriu novos
equipamentos, tais como: poupa‐copos e caixas coletoras
para copos plásticos descartáveis; caixas coletoras para
pilhas e baterias; caixas coletoras tipo cestos para papéis,
em substituição às caixas de papelão das salas existentes.
A ideia é reciclar todo lixo produzido na ANA, além do
que essas aquisições visam a padronizar e melhorar a
armazenagem dos materiais a serem reciclados.

Resultados da Coleta Seletiva Solidária realizada pela COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA DE MATERIAL
RECICLAGEM COM FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – COOPERFENIX

Meses
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Peso
400 quilos
650 quilos
540 quilos
760 quilos
700 quilos
900 quilos
900 quilos
1.000 quilos
5.850 quilos
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Fórum da Coleta Seletiva Solidária no Distrito Federal
A Agência sediou, em 1º de setembro de 2009, o 12º Encontro do Fórum Coleta Seletiva Solidária do
DF, com a seguinte pauta: metodologia e envio dos relatórios semestrais à Secretaria do Comitê
Interministerial. O evento contou com a presença dos Membros das Comissões da Coleta Seletiva
Solidária no DF e membros do Comitê Interministerial.
Fórum do Comitê Gestor da A3P
A Agência também participou, em 1º de dezembro de 2009, na sede do MMA, do IV Fórum
Governamental de Gestão Ambiental da Administração Pública, cuja pauta foi a inserção de critérios de
sustentabilidade na Administração Pública.

Qual seu compromisso com a Agenda Ambiental?
Dicas ecologicamente corretas em casa e no trabalho:

‐ Saiba que você pode dispensar a impressão de contracheque
em papel e recebê‐lo por e‐mail. Bastar Acessar o
www.siapenet.gov.br, opção: servidor, dados financeiros,
opção de emissão de contracheque. Além de facilitar o seu
acesso ao contracheque, optando por este serviço on‐line
você dará uma excelente contribuição para redução de gastos
públicos e preservação de mais árvores.
‐ O Google lançou um novo site de busca na internet,
chamado eco4planet, com a mesma tecnologia e qualidade
de busca. As novidades:
A cada 50.000 consultas uma árvore será plantada e fica
disponível no portal o número de mudas atingido. O fundo
preto da tela, que a princípio gera estranhamento, acaba por
descansar os olhos e economizar 20% da energia do monitor
(as práticas responsáveis quase sempre acumulam
vantagens). A iniciativa é nova (a contagem das árvores
começou mês passado), e vale a pena divulgar.
http://www.eco4planet.com/pt/
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‐ Venha se possível, de bicicleta. A Agência conta com dois
estacionamentos para bicicletas – os chamados “bicicletários”
– um no Bloco “B” e outro entre os Blocos “L e M”.

‐ Cuide da rede de esgotos. Não jogue nos vasos sanitários:
papel higiênico, preservativos, absorventes, fio dental,
cotonetes, fraldas descartáveis, filtros de cigarro, etc.
‐ Evite a entrada de folhas, galhos, plásticos e outros objetos
nos ralos e caixas de inspeção.
‐ Não jogue óleo de cozinha nem restos de comida na pia.
Jogue o Lixo no lixo!

‐ Economize Água
‐ Verifique vazamentos em sua casa e no seu trabalho.
‐ Não limpe quintais e calçadas com água. Use a vassoura!
‐ Ao escovar os dentes, fazer a barba ou lavar a louça não
deixe a torneira aberta o tempo todo.
‐ Apague a luz da sala e desligue o monitor quando não o
estiver usando (ao sair da sala para reunião ou almoço, por
exemplo).
‐ Use a escada. Faz bem à saúde e economiza energia.
‐ Feche as portas quando ligar o ar condicionado; aproveite as
condições naturais do ambiente de trabalho, abra as janelas e
aprecie a natureza ao redor.

“Comece por você – Seja um modelo de educação e ação ambiental”
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Que marcas você quer deixar no planeta??

Você já refletiu que o modo como vivemos deixa
marcas no meio ambiente? O WWF‐Brasil,
organização não governamental, usa o conceito de
“pegada ecológica” para nos ajudar a perceber o
quanto de recursos da natureza utilizamos para
sustentar o nosso estilo de vida.
A nossa caminhada pela terra deixa “rastros”,
“pegadas”. Acesse a cartilha da pegada ecológica e
calcule a sua pegada. Veja dicas simples que podem
mudar sua pegada. www.pegadaecologica.org.br.

Redução de Gases de efeito estufa:
Meta de redução de gases virou Lei no Brasil
O governo sancionou a Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, na
segunda‐feira, dia 28 de dezembro de 2009. Considerada um marco importante
no comprometimento do país com as alterações do clima, a medida
institucionaliza a meta brasileira de redução dos gases de efeito estufa ‐ entre
36,1% e 38,9% até 2020. Então, Comece por você – Seja um modelo de
Educação e Ação Ambiental. SEJA A MUDANÇA QUE VOCÊ QUER VER NO
MUNDO.

Onde descartar?
Pilhas e baterias de celular usadas: traga‐as para a ANA. Já temos coletores próprios nos Blocos “B, L e
M”.
Óleo de cozinha: coloque o óleo usado em um vidro ou garrafa pet e entregue na rede de
hipermercados Extra, que já dispõe de coletores próprios.
Lâmpadas fluorescentes: Condomínio do Pátio Brasil Shopping /vgonzaga@adm.patiobrasil.com.br |
www.patiobrasil.com.br. SCS, Quadra 7, Bloco “A”, 2º Pavimento, Administração. A reciclagem das
lâmpadas fluorescentes é fundamental não só para conservação do meio ambiente, mas também para a
saúde das pessoas. Este tipo de lâmpada contém substâncias tóxicas que podem causar grandes danos
ao sistema nervoso quando ingeridas ou inaladas.

“Comece por você – Seja um modelo de educação e ação ambiental”
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Cuidando do Meio Ambiente e das Pessoas
Natal Solidário
A Comissão – com o apoio dos servidores e colaboradores da ANA – entregou em 18 de dezembro de 2009
cestas natalinas para os funcionários da copa e dos serviços gerais. Simbolicamente presenteou com canecas
ecológicas, adquiridas nas lojas de R$ 1,99, alguns colegas de trabalho e todos os funcionários da copa e dos
serviços gerais com o discurso: “Neste Natal dê presentes ecologicamente corretos e no ambiente de trabalho
diga sim às canecas ecológicas.”

Nossos desafios para 2010
Estratégias de Atuação
‐ Comprometer a direção e sensibilizar servidores;
‐ Buscar a adoção de novos procedimentos e estabelecer parcerias;
‐ Divulgar avanços e conquistas, disseminar informações ambientais.

Metas
‐ Adotar canecas ecológicas para todos os servidores;
‐ Realizar diagnóstico da A3P;
‐ Capacitar mais servidores;
‐ Estabelecer parcerias no Complexo;
‐ Repensar a atuação pessoal e profissional;
‐ Questionar hábitos, processos e procedimentos;
‐ Conhecer o estado atual e as possibilidades de transformação;
‐ Compartilhar conhecimentos, técnicas, informações, etc.

“Comece por você – Seja um modelo de educação e ação ambiental”
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Fique Atento!
A importância dos 5 R’s

REDUZIR a geração e o descarte

•

Redução: reduzir o consumo é uma maneira de não gerar
lixo. Toda vez que se compra um produto, aumenta‐se a
quantidade de lixo. Na contramão do império dos
descartáveis, a ordem é seguir um princípio básico: quanto
menos consumimos, menos produzimos lixo. E quanto
menos produzimos lixo, menos problemas ambientais,
sociais, econômicos e de saúde teremos.

•

Reutilização: reutilizar é dar um outro uso ao objeto que
viraria lixo. É ampliar a vida útil de um material. Isso pode ser
feito por meio de doação para uma pessoa que vai utilizá‐lo
ou por uma utilização para outros fins diferentes do original.
Quando se reutiliza um objeto, ele é recuperado em vez de ir
para o lixo, e essa segunda vida que se dá ao material é uma
das vertentes do consumo responsável.

•

Reciclagem: é o último dos recursos, quando não for possível
reduzir nem reutilizar o material. Reciclar é refazer o ciclo de
produção do objeto sem introduzir novas matérias‐primas.
Além da separação e da doação de papel, vidro, plástico e
metal a cooperativas de catadores, outra forma de se
incentivar a reciclagem é comprar e utilizar produtos feitos
com material reciclado.

•

Repensar: é pensar maduramente, é reconsiderar as
compras e fazer as perguntas: É algo que eu preciso ou que
eu quero? O que influencia essa compra? TV? Amigos? Vou
usar isso? Posso listar cinco boas razões para comprar?
Procurei o produtor mais ecologicamente correto deste
produto? Posso comprar sem pacotes que vão virar lixo? Eu
consigo ficar uma semana, um mês ou um ano sem este
produto? Se sim, que tal desistir de comprá‐lo? Quanto a
mais estou disposto a pagar para uma versão verde deste
produto?

•

Recusar: É não aceitar e não comprar produtos. É dizer NÃO
aos produtos que agridam o meio ambiente.

REUTILIZAR aumentando a vida útil do
produto
RECICLAR transformando num novo
produto
REPENSAR hábitos e atitudes
RECUSAR produtos que agridam a saúde e
o ambiente.

“Comece por você – Seja um modelo de educação e ação ambiental”
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O Sono das Águas
de Guimarães Rosa
Há uma hora certa,
no meio da noite, uma hora morta,
em que a água dorme.
Todas as águas dormem:
no rio, na lagoa,
no açude, no brejão, nos olhos d’água,
nos grotões fundos
E quem ficar acordado,
na barranca, a noite inteira,
há de ouvir a cachoeira
parar a queda e o choro,
que a água foi dormir…
Águas claras, barrentas, sonolentas,
todas vão cochilar.
Dormem gotas, caudais, seivas das plantas,
fios brancos, torrentes.
O orvalho sonha
nas placas da folhagem
e adormece.
Até a água fervida,
nos copos de cabeceira dos agonizantes…
Mas nem todas dormem, nessa hora
de torpor líquido e inocente.
Muitos hão de estar vigiando,
e chorando, a noite toda,
porque a água dos olhos
nunca tem sono…
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