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o EPI é para usar!
Comece o Ano Novo deixando de lado hábitos velhos. E se comprometa a usar os Equipamentos de Proteção Individual, os EPI, que
sua tarefa exigir. No início, é incômodo, dá
impressão que atrapalha. Mas tudo isso
passa com o costume. O importante é que
seu risco de sofrer um acidente será bem
menor. Pense em você, nos colegas que
trabalham ao seu lado, na sua família. E
mude para valer!

Feliz 2010!
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tempos de verificar erros
e acertos e buscar novos
sonhos, novas conquistas. E o espírito das
festas de Natal ajuda
muito nesta tarefa. Ouça
seu coração. E comece
2010 buscando realizar
tudo aquilo que pretende. Parece impossível,
mas não é. O importante
é tentar.

Bebê a bordo

A família Tobomills não
para de crescer. E um
novo membro está a
caminho. Trata-se do
bebê da colaboradora
Deleilza da Silva Vieira.
Temos certeza que
chegará com saúde,
alegrando a todos.
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É possível diminuir o consumo de energia elétrica sem afetar a qualidade. Racionalizar
sem reduzir conforto, bem-estar e segurança. É como vazamento de água: não estancado, aumenta o custo. Mas energia elétrica pode vazar sem
que percebamos. Iluminação
imprópria, por exemplo: pagamos e sofremos. Instalação fora
de ordem: gasta-se mais e corre-se riscos. Precisamos usar a
energia de forma inteligente e
racional.

A iluminação nos prédios
empresariais pode representar
de 70 a 80% do custo da conta de energia elétrica. Por isso,
qualquer redução de consumo
neste segmento é representativa. Mas reduzir o consumo
não significa reduzir a iluminação. Basta tomar atitudes de
utilizar o sistema adequadamente. Iluminar bem não significa iluminar demais. Existem
áreas onde a iluminação artificial pode ser reduzida, ou mesmo eliminada, sem prejuízo.

Algumas dicas para racionalizar o
consumo da energia elétrica
• Onde tem três fluorescentes, desativar uma; onde tiver
quatro, remover duas. E desligar os reatores.
• Usar luminárias abertas, sem protetor de acrílico ou difusor.
E mantê-las sempre bem fixadas e sempre limpas.
• Desligar tudo que é estritamente decorativa. Instalar
iluminação de segurança apenas onde é exigida.
• Não deixe fluorescentes ligadas o tempo todo. Isso não
economiza energia. Quando não são necessárias, desligue-as.
• Aproveite a luz natural o máximo possível. E desligue a
iluminação artificial quando a luz natural for suficiente.
• Transfira as tarefas que precisam de mais iluminação para
áreas próximas às janelas. E mantenha os vidros limpos.
• Ambientes com pisos, paredes e tetos mais claros, e limpos,
necessitam de menos iluminação artificial.
• Reduza a incidência de calor sobre cortinas e venezianas, e
prefira aquelas de cores claras e materiais transparentes.
• Desperdício de água leva ao desperdício de energia
elétrica. Preste atenção se há vazamentos nas instalações.
• O consumo do bebedouro depende do uso. Elimine
vazamentos e desligue à noite e nos finais de semana.
• Desligar monitores de computadores quando não usar por
período longo. Use os recursos de economia do equipamento.
• Copiadoras modernas têm economizadores de energia.
Mesmo assim, ligadas permanentemente, desperdiçam.
• Ajuste a temperatura do ar condicionado para o nível
adequado. Mantenha portas e janelas fechadas.
• Retire cortinas ou outros objetos da direção do ar
condicionado. E desligue sempre que o local estiver
desocupado.
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