Projeto de Educação Ambiental
“Comece por você - Seja um Modelo de
Educação e Ação Ambiental”

Objetivos do Projeto
Objetivo principal:
Implantar projeto de educação ambiental para a gestão institucional com o título “Comece por
você - Seja um Modelo de Educação e Ação Ambiental”, visando a redução do uso de
recursos naturais, financeiros e minimizar impactos ao meio ambiente .

Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Promover campanhas de conscientização e sensibilização e também ações participativas, que gere a
compreensão sobre o papel do indivíduo e o compromisso da coletividade, minimizando impactos ao meio
ambiente e, conseqüentemente, a preservação ambiental;
Combater todas as formas de desperdício de recursos naturais, bens públicos e aspectos ambientais;
Atuar em consonância com os princípios e diretrizes adotados pela A3P/MMA;
Atender ao Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, e atuar em consonância com os princípios adotados
pelo Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis;
Estimular a mudança de cultura da Agência, propiciando o enraizamento dos princípios e valores da
Responsabilidade Socioambiental (RSA) e do Desenvolvimento Sustentável (DS);
Possibilitar a geração de renda aos catadores e suas famílias, além de dignidade, respeito e inclusão social;
Fomentar iniciativas socioambientais em toda a Agência com participação das Unidades Administrativas
Regionais - UAR; e
Identificar pontos fortes e desenvolver oportunidades para implementar ações socioambientais.

Metodologia do Projeto
Ações para Atuação do Projeto
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Realizar cursos de capacitação para promover a Educação Ambiental;
Realizar cursos de capacitação para aprimorar o Processo da Coleta Seletiva Solidária;
Estimular ações educativas em escolas públicas e privadas sobre a preservação dos recursos
hídricos (parceria SAG/SGH);
Realizar ações educativas de sensibilização que promovam a reflexão e estimulem a mudança
de atitudes, com foco nos 5 R’s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar; (cursos de
capacitação e mensagens na intranet).
Realizar diagnóstico para avaliar o Projeto de Educação Ambiental(A3P);
Monitorar e aprimorar as ações do Projeto;
Ampliar a Comissão Permanente da A3P na ANA, multisetorial, responsável pela implementação
das ações institucionais vinculadas ao Projeto;
Implementar PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL da ANA – PRSA;
Apoiar ações do Programa de Qualidade de Vida da ANA “De Bem Com a Vida”;
Estimular o consumo Racional de Energia Elétrica e Água;
Reduzir o consumo de papel, plásticos, cartuchos de impressão e tonner.
Adotar Licitações Sustentáveis – Compras Verdes, tais como:
– computadores, impressoras; mobiliário com selo (reflorestamento) com produtos químicos,
papéis reciclados, entulhos de construção civil, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias e
dentre outros; e
Dar visibilidade as ações e resultados alcançados por meio de divulgação interna e externa.

Público Alvo

Alcance do Projeto

Interno:

Servidores;
Colaboradores;
Consultores;
Estagiários;
Funcionários de Serviços Gerais;
Funcionários da Cooperagem; e
Prestadores de Serviços.

Externo:

Familiares dos servidores, colaboradores etc ;

Servidores e colaboradores do Complexo;
Alunos da rede pública;
Alunos da rede privada;
Catadores de lixo e suas famílias;
Comunidade vizinha; e
Voluntários interessados.

A guardiã da natureza Judith Cortesão

"... Quem conhece ama, quem ama protege. Uma das
descobertas mais belas é que o nosso planeta é o único
planeta azul e vivo do sistema solar. Então, é necessário
pensar globalmente no planeta. E dentro de um pensamento,
de um conhecimento global, não só do esplendor da vida no
planeta mas da ameaça da vida no planeta. Partir para a ação
local: pensar globalmente, agir localmente. Acredito que o
essencial seja esta trilogia: conhecer, amar e proteger. O
conhecimento da região, do local, nos leva a amar os seres
vivos e amar sobretudo em cada ser humano a dignidade, a
transcendência”.
Fonte: (Jornal Mundo Jovem - Edição 307, junho de 2000).

Quem ama cuida

Sabia que VOCÊ pode ser um agente
importante desse processo??
• Qual seu compromisso com o meio
Ambiente?
• Qual seu compromisso com o futuro do
planeta?
Então????

Comece por você – Seja um modelo de Educação e Ação Ambiental.
SEJA A MUDANÇA QUE VOCÊ QUER VER NO MUNDO

Contatos
Comissão Para Coleta Seletiva Solidária da ANA
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“pequenos gestos demonstram a preocupação com o amanhã”

