
IPREV + Sustentável

Viamão, julho de 2020.



Viamão, julho de 2020

Elaboração textual:
Ana Danielle Santana Cavalheiro
Lucilene Dal Prá Lazzarotti
Maria Eliza Canabarro da Silva

Elaboração gráfica: 
Ana Danielle Santana Cavalheiro

Título: IPREV+Sustentável. IPREV.  Viamão, BR-RS, 2020.



Grande quantidade de folhas de papel desperdiçadas dos
processos não efetivados de aposentadoria;
Sobra de materiais plásticos advindos da utilização de copos
descartáveis em eventos de grandes grupos (mais de 30
pessoas) visto que os servidores e as servidoras já realizavam
utilização de utensílios duráveis. 

OBJETIVO

        O objetivo deste projeto é realizar a aplicação da técnica da Produção mais
Limpa no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Viamão (IPREV). O
estudo prévio indicou que é possível a efetivação de melhorias para a proteção
ambiental com a redução do número de impressões, e ainda, reforçar medidas
que já eram adotadas pelos servidores e pelas servidoras referente a
conscientização dos  segurados, estagiários, consultores e visitantes externos
para o uso de equipamentos próprios ou do Instituto que fossem duráveis,
eliminando ou reduzindo para índices próximos a zero de utilização de
utensílios descartáveis.

LEVANTAMENTOS PRELIMINARES: AVALIAÇÃO DAS CAUSAS DE RESÍDUOS

     Detectou-se que as principais fontes de resíduos sólidos do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão (IPREV) são oriundos
de:

      Assim, levantaram-se alternativas de para tornar o trabalho ambientalmente
sustentável.
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minimizar a geração de resíduos sólidos;
Separar o lixo produzido no Instituto e garantir que seja realizada
destinação correta, inclusive equipamentos eletrônicos e lâmpadas
fluorescentes;
 Reaproveitar folhas de papel como rascunho e blocos de anotações;
Imprimir e reproduzir apenas os documentos que são realmente
necessários, preferencialmente em modo econômico e, se possível.  utilizar
também impressão frente e verso das folhas;
utilizar copos, xícaras, pratos, recipientes e talheres de material durável, ao
invés de itens descartáveis em dia a dia de trabalho, reuniões e eventos; 
evitar o desperdício de água;
utilizar a energia elétrica de forma racional e manter as fiações em bom
estado;
desligar equipamentos que não estejam em uso, desconectando da tomada
para evitar que fiquem em modo repouso / standy by;
Quando disponíveis, manter fechados os ambientes que estejam utilizando
climatizadores e desligá-Ios nos intervalos de trabalho;
 Quando disponíveis, realizar periodicamente, a manutenção dos
climatizadores; 
optar pela aquisição de equipamentos e utensílios que reduzam o consumo
de energia elétrica, tenham maior vida útil e que sejam menos agressivos ao
meio ambiente; 
priorizar o envio de documentos através de e-mail; 
sempre que possível, utilizar papel reciclado para emissão de documentos e
confecção de envelopes, pastas, informativos e similares; 
incorporar a política de redução, reutilização e reciclagem no âmbito
organizacional.
promover realização de oficinas de reciclagem, a fim de promover educação
ambiental e promover ação de geração de renda.

ALTERNATIVAS P+L

       São exemplo de ações adotadas para atender o Projeto IPREV + Sustentável:
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ATIVIDADES
EXECUTADAS
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UTILIZAÇÃO DE UTENSILIOS DURÁVEIS
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SEPARAÇÃO DE LIXO E ORIENTAÇAO



APROVEITAMENTO DA DISPOSIÇÃO SOLAR PARA ILUMINAÇÃO DOS
AMBIENTES
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CONFECÇAO DE BLOCOS E APROVEITAMENTO DE FOLHAS DE RASCUNHO
PARA NOVAS IMPRESSÕES
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