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5.2.7 Sustentabilidade Ambiental
5.2.7.1 Assessoria Técnico-Administrativa do Comandante-Geral

A Assessoria Técnico-Administrativa do Comandante-Geral – ASTAD trabalha em sintonia com o Alto Comando do
CBMDF e atua, entre outras frentes, com a Agenda Ambiental na Administração Pública desde 2015. Nesse ano, o CBMDF
assinou o Termo de Adesão à A3P junto ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, do Governo Federal.
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do COVID-19 e, com os óbices inerentes a essa situação única, a
Comissão A3P reformulou seu modo de atuação visando a continuidade e inovação das ações sustentáveis já desenvolvidas
em anos anteriores e outras iniciativas.

CAPACITAÇÕES, PALESTRAS E INSTRUÇÕES:

CAPACITAÇÃO sobre gerenciamento de resíduos sólidos comuns para os Agentes A3P no Auditório do CEPED. A
mesma foi oferecida pela servidora pública Maria Fernanda, da Secretaria do Meio Ambiente, no dia 10 de março. O principal
objetivo foi a sensibilização para o gerenciamento correto e adequado dos resíduos sólidos comuns, com vistas à destinação
correta e à prevenção de acidentes no seu manejo, no ambiente interno da Corporação e no ambiente externo, quando da
coleta pelo serviço de limpeza urbana.
Foram abordados pontos de legislação a serem cumpridos, tanto relacionados ao resíduo comum como do resíduo
reciclável. Ênfase foi dada à importância dos resíduos recicláveis para os profissionais das Cooperativas e Associações
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contratadas pelo SLU e a redução do volume de lixo gerado quando da separação adequada dos resíduos na fonte geradora.
A coordenação da Comissão A3P organizou e convidou a Sra. Maria Fernanda como forma de esclarecer e fomentar a
sensibilização dos militares nas unidades do CBMDF. Estiveram presentes 70 militares, sendo que do total 28 eram Agentes
A3P titulares de sua unidade.
REUNIÕES bimestrais da Comissão A3P: ocorreu apenas a primeira reunião, que antecedeu à capacitação e então,
foram suspensas por questões de segurança sanitária.
Participação em eventos:
No ano de pandemia do COVID-19, foi dado publicidade a todos os cursos on-line e gratuitos relativos à
sustentabilidade. Os contatos foram feitos por e-mail, WhatsApp, intranet. Vários Agentes A3P se inscreveram e fizeram os
cursos com instituições e empresas como EMBRAPA, Escola Virtual do Governo Federal, SENAR entre outras. Muitas
dessas iniciativas estavam no universo da qualidade de vida no ambiente de trabalho, um dos eixos da A3P mais
desenvolvidos em 2020.

PROJETO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS À DISTÂNCIA:

1ª Gincana Interna de Sustentabilidade da Comissão A3P do CBMDF, especialmente por considerar-se que neste
ano de pandemia da COVID-19 muitas atividades foram suspensas e modificadas; a geração de resíduos foi intensificada; as
atividades de gestão de resíduos foram alteradas por questões de segurança e biossegurança; foram ressignificados o
essencial e o imprescindível e ainda por haver inúmeras possibilidades de agregar valor aos resíduos sólidos comuns e
impactar positivamente os recicladores com geração de renda e dignidade no seu trabalho, além de estender a vida útil do
aterro sanitário do DF, foi elaborada a 1ª Gincana Interna. Trata-se de uma proposta de ações sustentáveis à distância a
serem executadas em todas e cada uma das unidades militares do CBMDF.
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A Gincana foi proposta por 90 dias e, a cada 30 dias, novas ações foram propostas. O principal intuito da Gincana foi
promover e sensibilizar os militares quanto à redução de resíduos e estimular práticas sustentáveis. Outros objetivos foram:
alertar para promover a separação de itens com alto valor agregado para diversos projetos e programas existentes;
sensibilizar os militares para a geração de resíduos no seu quartel e também em seu ambiente familiar e social; fortalecer
parcerias com instituições que atendam parcelas da população em situação de fragilidade socioeconômica e ainda suscitar
uma competição saudável entre as unidades bombeiro militar, com foco na solidariedade; manter e aumentar a
permeabilidade dos projetos de sustentabilidade da Comissão A3P na sociedade; colaborar com os Programas Sociais do
CBMDF e ainda estimular práticas sustentáveis no manejo de resíduos.
As atividades propostas foram: recolhimento de frascos de vidro transparentes, com boca larga, de tampa plástica –
Projeto Tia Anna Illeanna, para a rede de Banco de Leite Humano - BLH, da Secretaria Especial de Saúde – SES do GDF, no
primeiro mês da Gincana. No segundo mês, foram propostos os recolhimentos de itens para as atividades educativas e de
lazer dos Brigadinos do Programa Bombeiro Mirim, da APROS, como auxílio no reforço escolar e na diversificação de
atividades: livros, palavras-cruzadas e Sudoku. No último mês da Gincana, foram propostas várias outras ações: tampas
plásticas para o Projeto Tampamania, em parceria com o Rotary Club de Taguatinga; lacres de alumínio para o Projeto de
Prevenção à Cegueira Infantil, em parceria com o Rotary Club do Setor de Indústria; bitucas de cigarro, para o Projeto de
Papel Artesanal da Faculdade de Artes da UnB; estímulo à construção e manutenção de hortas, minhocários e compostagem
nos quartéis; arrecadação de brinquedos para os Brigadinos do Programa Bombeiro Mirim, da APROS e ainda um espaço
para apresentação de outras ações desenvolvidas por iniciativa da própria unidade militar.
Nesse período foi feito também um convite para o recolhimento de material eletroeletrônico para ser descartado
adequadamente, em parceria com a OSC Programando o Futuro, material esse que será destinado aos alunos das escolas
públicas do DF.
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O resultado da Gincana foi:

Figura 62 – Resultados alcançados com a gincana

71 unidades de frascos de vidro – Projeto Tia Anna Illenna para a rede de BLH/SES/GDF

180 unidades de livros infanto-juvenis para o Programa Bombeiro Mirim da APROS/CBMDF
36,83 quilos de tampas plásticas em parceria com o Rotary Club de Taguatinga

2,6 quilos de lacres de alumínio em parceria com o Rotary Club do Setor de Indústria
2 horas – 1 composteira e 1 minhocário nos quartéis.
219,5 quilos de material eletroeletrônicos em parceria com a OSC Programando o Futuro

Fonte: ASTAD/GABCG/CBMDF
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Toda a arrecadação já foi destinada adequadamente e será contabilizada em benefícios sociais, ambientais e
econômicos, sendo dada a devida publicidade.
Criação do Instagram da Comissão A3P e manutenção e publicação de matérias aderentes à sustentabilidade e
proteção do meio ambiente no Face book da Comissão A3P, com grande adesão de militares do CBMDF e de outros
cidadãos de várias partes do país. O desenvolvimento da comunicação por redes sociais trouxe visibilidade e participação da
sociedade nessas ações, favorecendo a imagem positiva da Corporação;
Criação e desenvolvimento de cartilha “Como separar o lixo de forma correta” para ser veiculada nas redes sociais.
Essa cartilha foi disponibilizada, quando solicitado por e-mail a3pcbmdf@gmail.com e no WhatsApp da comissão A3P;
Criação e desenvolvimento do vídeo institucional dos 5 anos da Comissão A3P do CBMDF, com a participação de
vários militares que se dedicaram e ainda se dedicam aos trabalhos de sustentabilidade na Corporação;
Entrega voluntária de isopor à Cooperativa Recicle a Vida, na Ceilândia, onde há o único equipamento de reciclagem
desse item no DF. Foram 13 quilos de isopor, devidamente separados, disponibilizados à cooperativa.

PROJETOS EM ANDAMENTO:

Papa cartão itinerante: teve sua participação suspensa pelas ações de segurança sanitária. Os equipamentos
permanecem à disposição na sala da ASTAD. O projeto de retomada do processo itinerante do Papa-cartão nos quartéis do
CBMDF será retomado quando houver condições de segurança adequadas.
Eficiência energética: o projeto foi retomado por meio de uma capacitação de militares do COMAP, indicados pelo
setor pertinente, patrocinados pela GIZ. Essa instituição visitou o CBMDF ainda no final de 2019 e fez o convite para um
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curso completo em 2020. Esse projeto objetiva instruir e orientar os agentes públicos a efetivar projetos de eficiência
energética em suas edificações. Essa capacitação tem custo zero ao CBMDF.

PROPOSTAS DE AÇÕES:

Parceria com OSC Programando o Futuro para desfazimento de bens de informática e eletroeletrônicos, através do
RECICLOTECH, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do GDF;
Aplicação dos princípios da eficiência energética, adquiridos na capacitação com a GIZ, nos próximos projetos de
engenharia e arquitetura do CBMDF;
Estudo de redução de emissões de gases de efeito estufa através de aplicação de abastecimento exclusivo das
viaturas bicombustíveis com etanol.
Em resumo, foram essas as atividades desenvolvidas pela ASTAD, a Assessoria Técnico-Administrativa do GABCG,
e da Comissão A3P no ano de 2020, que fazem parte do Objetivo Estratégico 03 – aprimorar a responsabilidade
socioambiental da Corporação.

