UGEM deve encerrar plano no mês de abril
No ú ltimo dia 16 de fevereiro foi
realizada reuniã o da UGEM – Unidade de
G e s t ã o E n e rg é t i c a M u n i c i p a l , n a
Secretaria da Educaçã o de Tietê , com
participaçã o dos membros da UGEM sob
coordenaçã o da Secretá ria de Governo
Roberta Bellaz Uliana e do representante
d a Fa c to E n e rg y, J o s é A p a re c i d o
Tirapelle.
Na pauta da reuniã o estava o Plano de
Açã o de E iciê ncia Energé tica, onde se
tratou das açõ es de e iciê ncia energé tica
que constam do Plano de Trabalho
elaborado logo no inıćio das capacitaçõ es, em dezembro do ano passado.
Muitas açõ es foram realizadas
durante o perıo
́ do das capacitaçõ es, tais
como: conferê ncia das unidades consumidoras, classi icaçã o, endereços,
nomes, levantamento de carga e dados
para compor os indicadores (metros
quadrados, quantidade de funcioná rios,
etc).
De acordo com a coordenadora
Roberta Uliana, a data prevista do
encerramento é em abril/2016 e muitas
das açõ es elencadas terã o continuidade
apó s o encerramento do Projeto UGEM,
pois dependem de maiores estudos,
detalhamentos enquanto outras serã o
desenvolvidas em parcerias com as
Secretarias da Prefeitura, as quais farã o

parte do escopo de trabalho da equipe da
UGEM de Tietê durante o ano de 2016.
O objetivo do projeto é desenvolver a
cultura da Sustentabilidade no municı-́
pio, mostrando sua importâ ncia para a
Prefeitura, sociedade e meio-ambiente. A
Gestã o Energé tica Municipal constitui-se
em um instrumento de gestã o dedicado à
racionalizaçã o dos gastos com energia e
está integrada com a polıt́ica de modernizaçã o administrativa da Prefeitura.
Este projeto foi contemplado no
Programa de E iciê ncia Energé tica da
Concessioná ria de Energia Elektro, que
investe anualmente parte de sua receita
em açõ es de Sustentabilidade e de
combate ao desperdı́ c io de energia
elé trica conforme determinaçã o da
Agê ncia Nacional de Energia Elé trica

(Aneel). Estes projetos trazem muitos
benefıćios à sociedade, alé m de contribuir para a sustentabilidade e a preservaçã o
do meio ambiente.
No mê s de abril será feita a apresentaçã o inal da UGEM e será apresentado o
PLANGE (Plano Energé tico Municipal)
onde foram escolhidos cinco pré dios
pú blicos para elaboraçã o de projeto de
economia de energia: Paço Municipal,
Garagem, Centro de Saú de (Secretaria de
Saú de), Escola Lyria, Escola Eleuté rio,
alé m de fazer o estudo de e iciê ncia para
a Rua Lara Campos.
Em breve, a apresentaçã o será
agendada e o objetivo inal é que com
esse trabalho a Prefeitura de Tietê tenha
pelo menos 10% de economia em
consumo de energia elé trica.

Algumas dicas de economia no ambiente de trabalho:
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Ar condicionado: Desligue o aparelho quando o
ambiente estiver desocupado; Mantenha janelas e
portas fechadas quando o ar condicionado estiver
funcionando; Evite o calor do sol no ambiente,
fechando cortinas e persianas ou colocando insul ilme
nos vidros; Nã o tape a saıd
́ a de ar do aparelho e
mantenha os iltros limpos; Proteja a parte externa do
ar condicionado da incidê ncia do sol, sem bloquear as
grades de ventilaçã o.
Iluminação: Evite acender lâ mpadas durante o
dia. Use melhor a luz do sol, abrindo bem janelas,
cortinas e persianas; Apague as lâ mpadas dos
ambientes desocupados ou se possıv́el, instale um
sensor de presença; Teto e paredes internas pintados

com cores claras re letem melhor a luz, diminuindo a
necessidade de iluminaçã o arti icial; As lâ mpadas
luorescentes sã o mais e icientes que as lâ mpadas
incandescentes.
Computador: Sempre que você der uma pausa no
seu trabalho, desligue o monitor de vı́deo. Ele é
responsá vel por 70% do consumo de energia. Se
puder, con igure-o para desligar automaticamente
apó s alguns minutos sem utilizaçã o. Nas pausas mais
prolongadas, desligue totalmente o aparelho,
inclusive o estabilizador; Nã o deixe monitor,
impressora, caixa de som, estabilizador e outros
acessó rios do computador ligados sem necessidade.

REFLEXÃO: “O TRABALHO ENOBRECE O HOMEM”
Quem nunca ouviu essa frase? Ela vale
uma boa re lexã o, pois os ditos populares de
tanto serem repetidos, acabam nã o contextualizando seu real signi icado, tornando se
numa simples rima ou costume. De acordo
com o dicioná rio, um dos signi icados da
palavra enobrecer, é : “Fazer com que ique
nobre atravé s de açõ es, iniciativas e comportamentos”.
Quando é ramos criança, muitos sonhos
nasceram quando nos perguntavam. O que
você vai ser quando crescer? E a resposta
sempre foi baseada no prazer proporcionado
ao se realizar um trabalho, e muito raro é o
caso da criança que respondeu pensando
apenas no fator inanceiro.
Mas, os anos foram passando e nosso
objetivo ou sonho se perdeu em meio ao
capitalismo, cultivado a partir da adolescê ncia onde somos pressionados pela sociedade
a se formar em pro issõ es que proporcionam
maior rentabilidade e nã o as que nos proporcionam maior prazer e orgulho em realizar. E
independente da pro issã o que você escolheu
ou a que você se propô s em realizar, se nã o
houver amor ao que se faz, o trabalho se
tornará “um trabalho”, ou seja, um fardo, um
peso, uma obrigaçã o a se cumprir todos os
dias.
Poré m, grande parte do crescimento e
satisfaçã o pro issional do indivı́duo, dá -se

quando o mesmo se socializa, principalmente
quando está trabalhando (independente da
pro issã o ou cargo) seja em equipe ou
sozinho em sua mesa.
Onde percebemos que trabalhar é como
se encontrar com a “segunda famıĺia” todos os
dias. Relacionar-se no trabalho é uma arte,
onde cada um deve colaborar para que o
ambiente de trabalho seja saudá vel, proporcionando um convıv́io harmonioso e com isso
buscar nã o apenas a pró pria realizaçã o
pro issional, mas sim de toda equipe. Ex:
Quando um time esportivo ganha o campeonato, todos os atletas e dirigentes ganham
uma medalha, independente da posiçã o em
que jogou. A medalha serve para reconhecer
que cada um fez da melhor forma possıv́el o
que se propô s em fazer, colaborando de uma
forma ou de outra para que o objetivo fosse
alcançado, tenha sido ele o té cnico, o artilheiro ou o massagista.
Assim como cada engrenagem é essencial
para o funcionamento de um reló gio. Nã o
importa se você é diplomado ou nã o, o
importante é que você realize sua tarefa com
amor, seja qual for a atividade, quando se faz
com amor, todos ao redor percebem o quã o
bem o trabalho foi desempenhado e os
resultados acontecem naturalmente. E
consequentemente todos passam a se
espelhar na qualidade do seu trabalho e

empenho.
O ato de trabalhar també m causa grande
impacto no lar, pois o ilho se espelha no Pai,
assim como a ilha se espelha em sua Mã e, e
esse espelhamento vai plantando uma
sementinha que certamente brotará no
futuro. Portanto imagine no impacto que
poderemos ter caso nosso ilho pense que o
trabalho é penoso, que é um fardo, que traz
desilusõ es, em im qual a imagem que você
quer que seu ilho ou ilha tenha do trabalho?
Pense bem... Todos sabemos que o dia a
dia nã o é fá cil, sã o muitas as di iculdades para
se enfrentar uma jornada de trabalho, mas
quando se enfrenta com satisfaçã o, o poder
em transformar seu ambiente de trabalho
motivando psicologicamente sua equipe a
realizar um bom trabalho, cumprindo as
normas e polı́ticas de segurança, unindo
todos pela busca dos objetivos e ao inal ser
reconhecido pela capacidade e pelo esforço.
Fará com que o trabalho se torne prazeroso,
leve e agradá vel. Deixando ao inal de cada
jornada um sentimento de missã o cumprida
e com uma imensa vontade e orgulho de
voltar no dia seguinte e poder lutar novamente. Re lita na frase “o trabalho enobrece o
Homem”. O que você está fazendo para se
enobrecer e fazer a diferença?
Texto enviado pela Divisão de Segurança e
Medicina do Trabalho da Prefeitura de Tietê
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26/03 – Maria A. F. Ré , Edna S. Giacomassi,
Maria A. V. Pissinato, Daniela de T. Coutinho e
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