CADERNO DE PROGRAMA
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Unidade Sumaré
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1. Objetivo
O programa tem como objetivo consolidar a prática de ações junto à comunidade
escolar na utilização racional de papel sulfite, quando da confecção/produção de
material impresso, informando, qualificando e sensibilizando os funcionários para
alcançar os objetivos previstos em nossa política da qualidade e meio ambiente.
2. Meta Desejada
2.1.

Metas Qualitativas
• Identificar na Unidade Escolar os maiores polos de utilização de papel
sulfite para impressão.
• Conscientizar os funcionários quanto ao uso racional de papel.

2.2.

Metas Quantitativas
• Consumir no máximo 269 resmas de papéis sulfite durante o ano de
2017, reduzindo o consumo em 5% em relação ao ano anterior.

3. Características do Programa
O programa se aplica aos funcionários da Escola SENAI “Celso Charuri” –
Unidade Sumaré, visando à preservação ambiental, mais especificamente a
redução do consumo de papel.
Um dos recursos naturais indispensáveis para nossa sobrevivência é a água,
usada na maioria dos processos produtivos. Depois de utilizada, a água é
descartada nas redes de esgotos ou efluentes e nem sempre chega a um centro
de tratamento. Tal situação provoca escassez dos recursos naturais e também, a
contaminação do Meio Ambiente.
A tecnologia de produção do papel está baseada na transformação da matéria
prima (árvores, principalmente eucaliptos) em celulose. Esta prática tem
ocasionado o desmatamento das florestas, o aumento significativo das áreas
envolvidas com a plantação de eucaliptos e também, no processo produtivo do
papel é utilizado, em quantidade também significativa, o recurso natural água.
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4. Descrição sucinta sobre o Programa
A Escola SENAI “Celso Charuri” – Unidade Sumaré continuará com o controle
da retirada de papéis por meio do seu estoque:
•

Concentrando parte do controle de papéis nos OPPs, para distribuição
fracionada aos Docentes.

•

Consolidando a utilização da empresa de reprografia para quantidades
grandes de impressão.

E continuará com a conscientização dos seus funcionários quanto à necessidade
da impressão frente e verso nos documentos que podem receber este tratamento
e no reaproveitamento dos papéis impressos e que forem descartados, utilizando o
verso como rascunho.
No desenvolvimento do programa, serão enviados e-mails informativos do controle
de consumo de papel aos funcionários, assim como a divulgação por meio do
mural da Escola, para uma melhor conscientização ecológica.
4.1.

Análise de Experiências Anteriores

O Programa de Controle e Redução do Consumo de Papel tem sido
desenvolvido na Escola desde 2008 o programa tem atingido bons resultados.
5. Execução do Programa e Cronograma
O programa será realizado anualmente, com divulgação mensal do consumo de
papel na Escola.

Ação
Manter a sistemática de controle mensal do

Responsável

Prazo

Ediane / Marcelo

Imediato

OPPs

Imediato

consumo de papel.
Manter a sistemática de entrega de papéis aos
Instrutores/docentes.
Divulgar os resultados do consumo de papel por e-

Marcelo / Ediane

Mensal

mail e no mural da Escola.
Revisar, substituir e eliminar formulários utilizados

Todas as áreas envolvidas

Imediato

na Escola (formulários em A5 – 02 por folha).
Criar/Divulgar regras para impressão de
documentos (frente e verso).

Marcos Filho / Ediane /
Marcelo

Junho/2017
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Conscientização e Reaproveitamento dos impressos

Todos Funcionários ( Ediane e

descartáveis, utilizando o verso como rascunho.

Marcelo divulgar a

Trimestral

conscientização )

6. Identificação das unidades envolvidas
Este item não se aplica devido à natureza deste Programa Ambiental.
7. Viabilidade Ambiental
Com a redução no consumo de papel sulfite, otimizaremos as áreas de plantio
de eucaliptos, pois o desperdício provoca ampliação de área a ser cultivada. Cada
árvore consegue em média fabricar 20 resmas de papel sulfite.
8. Viabilidade Econômica
Com o preço da resma de papel sulfite na ordem de R$ 14,80, o valor gasto em
2016 no consumo de papel foi de R$ 4.158,80, para tanto em 2017 o valor de
despesa previsto com papel sulfite será na ordem de R$ 3.981,20.
9. Obrigações do Parceiro ou Comunidade
Não se aplica a este programa.
10. Obrigações da Unidade SENAI
Monitorar os dados no intuito de atingir as metas.
11. Indicadores
Número de resmas de folhas sulfite utilizadas na Escola, bem como o valor em
kg utilizados e o investimento em R$ (reais).
12. Monitoramento
Os dados serão controlados através da Secretaria que preencherá Planilha
específica na Pasta T:\Gestão da Qualidade.
13. Resultados Esperados / Alcançados
Participação ativa de todos os alunos, funcionários e pessoal extraquadro que
prestam serviços na Escola na manutenção do programa.
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14. Anexo

Missão do SENAI-SP
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria
brasileira.
Políticas de Gestão do SENAI-SP
Política de Gestão para Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente
O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento
dos serviços educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:
•

O atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;

•

A manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;

•

A preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso
consciente de recursos;

•

O fortalecimento da relação com os clientes e partes interessadas, e

•

O desenvolvimento de seus recursos humanos.

Política de Gestão para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
•

Desenvolvimento dos serviços técnicos e tecnológicos;

•

Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado;

•

Atuação em rede e busca sistemática de referenciais externos;

•

Reconhecimento da inovação como um ativo valioso da organização, e
Promoção de linguagem comum de inovação na Instituição.
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15. Aprovação

Direção Escola
Assinatura/Identificação/Cópia de email(s)

Data

Claudio Rafael Teti

27/04/2017

16. Controle de Revisões
REV.
01

DATA
29/03/2013

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Primeira emissão.

02

31/03/2014

Revisão.

03

10/04/2015

Revisão.

04

21/03/2016

Revisão.

05

27/04/2017

Revisão.
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