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PROJETO NOSSO PAPEL
A reitoria da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) instituiu em
2015 a Assessoria de Gestão Ambiental (AGA), como órgão hierárquico
responsável pelo gerenciamento socioambiental. Dentre as múltiplas ações
desenvolvidas, a gestão dos resíduos sólidos foi a principal vertente, tendo
o papel como principal resíduo gerado. O subprojeto Nosso Papel
viabilizou a gestão do papel produzido na UEMA ao fazer uso dos princípios
preconizados pela política dos 5R’s (reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar
e recusar o consumo do que gera impacto ambiental) e da Agenda
Ambiental na Administração Pública (A3P) do Ministério do meio Ambiente.
O objetivo era corrigir e diminuir os impactos gerados pelo desperdício
desse resíduo, identificando possíveis melhorias de gerenciamento,
contribuir para a sensibilização a respeito do consumo de bens públicos,
melhorar a qualidade do meio ambiente.
O projeto está sendo executado em 31 prédios do campus Paulo VI,
localizado em São Luís (MA). Sua implantação reduziu o consumo de
papéis em 44,34%, levando a uma economia de R$ 46.758,34. No período
de janeiro de 2015 a setembro de 2017 foram coletados e destinados
12.429,74 Kg de papéis para a reciclagem.
Foi firmada parceria com a Companhia Energética do Maranhão
(CEMAR) que, através do projeto ECOCEMAR, faz a troca de resíduos
recicláveis por bônus na fatura de energia elétrica. Assim, entre janeiro de

2015 e outubro de 2016 foi possível doar para seis instituições filantrópicas
19.317,70 KWh, o equivalente a R$ 1.037,12 de bônus em contas de
energia.
Os catadores de recicláveis foram reconhecidos no processo. Em
obediência ao Decreto nº 5.940/06, em novembro de 2016 foi instalado no
campus o Ecoponto Solidário, para servir de apoio à Cooperativa de
Reciclagem (COOPRESL). Esta ação contribui para aumentar a renda das
16 famílias que constituem a cooperativa. Entre novembro de 2016 e
setembro de 2017 a COOPRESL recebeu exatos 3.447,3 Kg de papéis. É
importante observar que o Ecoponto recebe resíduos da Universidade e da
comunidade externa – no período já acumulou mais de 28,6 toneladas de
produtos para reciclagem.
Além de recolher e dar o destino adequado ao papel, o projeto conta a
importante participação de alunos da graduação. Eles atuam em ações de
sensibilização e conscientização para a correta utilização dos bens públicos
e sua correta destinação após o uso. Também atuam no planejamento das
ações, estimulando a reflexão e mudança de atitude da comunidade
acadêmica para que possa compreender e incorporar em suas atividades
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