ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta para esse período consistia em recolher até 800 Kg (oitocentos quilos)
mensais de material reciclável.
A coleta seletiva tem como objetivo promover a destinação sustentável dos resíduos
coletados por meio da distribuição de lixeiras de coleta seletiva nas estações de trabalhos, halls
de elevadores e impressoras institucionais no FNDE.
RESULTADOS
Durante o período avaliado, referente aos meses de julho a dezembro de 2019, foram
coletados cerca de 6.288 Kg de material reciclável pela Cooperativa PLASFERRO em parceria
com o FNDE. A média de recolhimento mensal é de aproximadamente 1.048 Kg.
Nesse período observou-se o aumento no quantitativo do material reciclável recolhido
do FNDE, não alcançando a meta esperada. Em averiguação com a área responsável foi
detectado que houve limpeza do material impresso guardado nos armários e estações de
trabalho e mudança de layout na autarquia, ocasionando a dispensa de várias caixas de papelão
e papéis.
Destacamos que de acordo com a Instrução Normativa nº 89/2016 do Sistema de
Limpeza Urbana – SLU/DF, os resíduos são identificados e classificados da seguinte forma:




Orgânicos: vegetais, frutas, suas cascas, restos de comida em geral, borra de café,
palitos de madeira, papéis sujos e/ou engordurados e folhas.
Recicláveis secos: papéis e papelões limpos, plásticos em geral, metais em geral,
embalagens longa vida e isopor.
Rejeitos ou indiferenciados: vidros, espelhos, porcelanas, papéis higiênicos, fraldas
descartáveis e absorventes;
 Os resíduos sólidos deverão ser descartados de maneira seletiva e nas lixeiras
disponibilizadas na Autarquia, conforme determina a legislação vigente;
 Capacitação dos colaboradores responsáveis pela execução da limpeza predial,
com o auxílio da Cooperativa PLASFERRO, com o objetivo de instruí-los
quanto à forma correta de coleta do lixo orgânico e não reciclável e do descarte
nos containers; e
 Conscientização dos colaboradores responsáveis pela execução da limpeza
predial acerca da importância da manutenção da coleta de forma correta do lixo
reciclável e armazenamento no depósito interno.

Também houve a continuidade da coleta regular de pilhas e baterias, a Cooperativa atual
da Autarquia recolhe e faz o descarte do lixo eletrônico. Houve todo um trabalho de
sensibilização das equipes de limpeza, servidores e colaboradores para o acondicionamento e
descarte correto do lixo produzido: lixeiras, sacos, contêineres, local de armazenamento, bem
como normatizações internas.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo período, a meta será alterada para uma média de recolhimento de 1000
Kg mensais de material reciclável, visto que, existe uma grande previsão de demanda de
mudança de layout, resultando em bastante descarte de caixas de papelão e papéis para o
próximo período.
Será dada a continuidade à execução de atividades de sensibilização dos servidores e
colaboradores para o comprometido com o descarte seletivo, conforme abaixo:



Campanhas via rede para conscientização junto aos servidores e colaboradores
para o descarte seletivo do lixo;
Sinalização de todos os locais apropriados para descarte de lixo orgânico,
evitando, assim, que o material reciclável seja contaminado com esse tipo de
matéria.

