ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta, para o período avaliado, consistia no recolhimento de 150 Kg
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 compreendidos entre julho a
dezembro de 2017, foram coletados cerca de 1750 Kg de material reciclável pela Cooperativa
COOPERNOES em parceria com o FNDE, resultando em média no recolhimento de
aproximadamente 291,67 Kg mensais.
Como esse período requer limpeza no material de trabalho, o recolhimento ultrapassou
a meta esperada. Também houve a continuação da coleta regular de pilhas e baterias, mas
ainda encontramos dificuldades para localizar empresas no descarte do lixo eletrônico. Temos
o material adequado para recolhimento do lixo, bem como, lixeiras, sacos, contêineres, local
de armazenamento, juntamente com a equipe da limpeza instruída para o serviço. Muitos
funcionários que possuem o hábito de separar o lixo, após a normativa implantada passaram a
ajudar os colegas de trabalho à nova adequação.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo período, a meta será alterada no recolhimento de cerca de 200 Kg
mensais de material reciclável, visto que, com a implementação do Sistema Eletrônico de
Informação (sistema SEI) no FNDE, a tendência é a redução no consumo de papel no decorrer
dos próximos períodos de apuração, o que impacta diretamente neste indicador. Também
serão mantidas as seguintes campanhas visando incluir os servidores e colaboradores
comprometidos com o descarte seletivo.




Campanhas via rede para conscientização junto aos servidores e colaboradores
para o descarte seletivo do lixo;
Sinalização de todas dos locais apropriados para descarte de lixo orgânico,
evitando, assim, que o material reciclável seja contaminado com esse tipo de
matéria;
Reciclagem dos colaboradores responsáveis pela execução da limpeza predial,
com o auxílio da Cooperativa COOPERNOES ou outra instituição que possua
expertise no assunto, com o objetivo de instruí-los quanto à forma correta de
coleta do lixo orgânico e não reciclável e do descarte nos containers externo;



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.

