
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna  adota o projeto
“ECOnomizando”

A Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, em 23 de fevereiro de 2015, incrementou o reúso de
papel, bem como implementou medidas para evitar o desperdício deste insumo. A reutilização ou reciclagem
de papel é uma forma simples e eficiente de contribuir para a redução dos impactos ambientais, pois reduz o
lixo  urbano  no  mundo,  evita  a  destruição  de  novas  árvores  e  como  para  fazer  um quilo  de  papel  são
necessários 540 litros de água,  ainda auxilia na redução do consumo desse importante bem natural.  Como
principais medidas, foram implementadas as seguintes ações:

- Antes da impressão do texto, o mesmo deve ser revisado na tela do computador;

- Aproveitamento dos dois lados do papel para escrever e imprimir;

- Implementação de caixas coletoras de papel reutilizável e designação de setor responsável pela coleta e
confecção de blocos de anotação;

- Dar preferência ao correio eletrônico;

- Dar preferência à compra de papel e produtos reciclados;

- Reutilizar agendas antigas como blocos de notas ou cadernos;

-  Antes  de  utilização  da  impressora,  verificar  se  há  a  real  necessidade  de  imprimir  o  respectivo
documento, ou se a simples cópia no computador já é o suficiente;

- Evitar os espaços ociosos nos textos, procurando reduzir ao máximo o espaço ocupado por ele. 

- Para as comunicações internas e externas, optar sempre pelo meio eletrônico. Verificando se o material
que está sendo enviado  por malote pode ser encaminhado por e-mail,  economizando as cópias e os
documentos que iriam ser enviados. 

Esta boa prática se encontra no Critério 4 - Responsabilidades socioambiental, ética e controle social, que
visa conscientizar a guarnição sobre a importância do assunto e contribuir com a adequada destinação desse
material, cujos resíduos trazem riscos ao meio ambiente,  incutindo em todos a filosofia da responsabilidade
pessoal e coletiva, sustentabilidade e preservação da vida humana.

FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA
Capitão-de-Corveta (T)

Delegado
ASSINADO DIGITALMENTE


