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1 CURSOS ONLINE

Para promover a educação ambiental no Porto de Fortaleza, foram
disponibilizados aos empregados da CDC, cursos online de curta duração
ofertado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT e
Agência Nacional de Águas - ANA de forma gratuita.


Coleta Seletiva (10 h) – SENAT

O curso consiste no aprendizado de como realizar a coleta seletiva,
compreendendo sua importância para a preservação do meio ambiente e para
economia das empresas, além de servir como geração de renda para muitos
trabalhadores. Trabalhando os tópicos: Importância da coleta seletiva - Tipos de
materiais descartados; Formas de coleta seletiva; Fonte de renda gerada pela
coleta seletiva; Os 3Rs (reduzir, reutilizar e reaproveitar) e; Preservação do meio
ambiente.
Figura 1: Imagens do curso de Coleta Seletiva



Água e Floresta: Uso sustentável da Caatinga (20 h) - ANA

O curso se divide em 4 módulos, que permeiam o conhecimento sobre
o bioma da caatinga, sua interação com a água e práticas para uso sustentável
dos recursos na conservação do bioma. Trabalhando competências como
educação, capacitação, participação social e comunicação.

Figura 2: Imagens do Curso de Água e Floresta: Uso sustentável da Caatinga.



Curso de Água em curso: Multiplicadores (30 h) - ANA

O curso se divide em 4 módulos, que permeiam a água: consumo
sustentável e seus usos múltiplos, situação dos recursos hídricos no Brasil, todos
juntos pela água e casos de sucesso no cuidado com a água. Trabalhando
competências como educação, capacitação, participação social e comunicação.

Figura 3: Imagens do curso de Água em Curso: Multiplicadores.

2 COLETA SELETIVA INTERNA

A Companhia Docas desenvolveu um programa de capacitação entre
seus empregados da Coleta Seletiva de modo a poder repassar estes resíduos
selecionados a entidades que possam receber e implementar formas de
aproveitamento. E, quando possível, promoverá treinamento abrangendo os
usuários do Porto de Fortaleza.
Foram promovidos espaços de palestras, como momento de
sensibilização junto as empresas terceirizadas, promovendo o atendimento aos
dispostos nesse plano.
O programa de capacitação consta da disponibilidade de vídeos
educativos sobre Coleta Seletiva, bem como a explicação da utilização dos
coletores e Programa 5S e 3R´s.

Figura 4: Instruções de como descartar o seu resíduo utilizando distinção de
cores.

Fonte: Companhia Docas do Ceará. 2021.

3 DIA MUNDIAL DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

No dia 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o Dia
Mundial da Higienização das Mãos. Essa prática básica de higiene se tornou
uma das maneiras mais eficientes de combate ao Corona vírus durante a
pandemia da Covid-19. A CDC vem reforçando os cuidados para preservar a
saúde e segurança dos seus colaboradores, terceirizados, trabalhadores
portuários e parceiros do Porto de Fortaleza, promovendo ações informativas
sobre redução de riscos e contaminação com atitudes simples.
O coordenador de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Raimundo José,
considera a higienização das mãos uma atitude eficaz e que ganhou força como
uma das medidas preventivas à Covid-19. “Na CDC intensificamos as
orientações sobre a importância de não só fazer a higienização das mãos com
mais frequência, mas do uso correto de máscara, distanciamento entre os
colaboradores e álcool em gel em todas as mesas. ”
A campanha trouxe informações como:


Por que lavar as mãos?;



Por quanto tempo devemos lavar as mãos?;



Quando devo lavar as mãos?.

Figura 5: Campanha de Higienização das Mãos.

Fonte: Companhia Docas do Ceará, 2021.

4 CAMPANHA DE COLETA SELETIVA CDC

No mês de junho, marcado pelo Dia Nacional da Educação Ambiental
(03), Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem (05), a
Companhia Docas do Ceará intensifica a implantação da Coleta Seletiva junto
aos seus colaboradores.
A separação correta dos resíduos gerados na sede administrativa e no
Núcleo de Apoio Portuário (NAP) do Porto de Fortaleza, por meio das novas
lixeiras (cor azul é destinada aos papéis; a verde ao resíduo seco; a cinza ao
resíduo não-reciclável e a preta ao resíduo úmido), e um curso online sobre
Coleta Seletiva estão entre as ações apoiadas pela diretoria da companhia.
Matéria completa está disponível no site da CDC, Coleta Seletiva da CDC
intensificada junto aos colaboradores (docasdoceara.com.br).

Figura 6: Campanha de Coleta Seletiva da CDC.

Fonte: Companhia Docas do Ceará.

5 DIA NACIONAL DA RECICLAGEM

No dia 05 de junho, data que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente
e o Dia Nacional da Reciclagem, a construção de um mundo melhor póspandemia da Covid-19 deve nortear reflexões e ações por parte de todos. Na
Companhia Docas do Ceará, o projeto Porto Limpo já prevê os 5Rs: Repensar
(o uso de novos produtos com menos embalagens); Reduzir (o consumo de bens
que provocam maior gasto de materiais); Reutilizar (produto ou embalagem mais
de uma vez); Reaproveitar (produto ou embalagem para outra finalidade)
e; Reciclar (fazer com que algo que iria para o lixo, inicie um novo ciclo e possa
ser reutilizado).
E o novo olhar para a saúde humana e a saúde do planeta póspandemia da Covid-19 está sendo provocado pela Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA). E, nesse novo contexto, a sustentabilidade é um grande desafio que
merece a união de todos. No caso da administração pública, existe a Agenda
Ambiental (A3P), que é um programa de caráter voluntário que pretende induzir
a adoção de um modelo de gestão pública que corrija e diminua impactos
negativos gerados durante a jornada de trabalho.

6 SEMANA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Na primeira semana de junho, em que se comemora a Semana
Nacional do Meio Ambiente, o Porto de Fortaleza trata deste assunto tão
importante e que vem merecendo uma atenção especial por parte da Companhia
Docas do Ceará. Entre as ações, a busca pela redução dos resíduos gerados
nas operações portuárias; o uso consciente de papel; a substituição de copos
descartáveis por copos de vidro; e a educação ambiental aos alunos
participantes do Programa Visita Guiada (suspenso temporariamente).
O Porto Limpo é outra ação importante que já́ vem sendo realizada
pela CDC, com o objetivo de construir um ambiente seguro para a saúde das
pessoas que transitam pelo Porto de Fortaleza. E neste período da pandemia da
Covid-19, as recomendações aos colaboradores, terceirizados e operadores
portuários foram reforçadas, principalmente na lavagem consciente e correta das
mãos com água e sabão e no uso do álcool gel, além da desinfecção nas áreas
comuns do porto.

7 DIA DO COMBATE À POLUIÇÃO

No dia 14 de agosto de 2021, a diretoria da Companhia Docas do Ceará,
por meio da Coordenadoria de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (CODSMS)
realizou uma postagem no Instagram a respeito do Dia do Combate à Poluição
abordando 3 dicas:


Alimentação: Buscar alimentos menos industrializados para evitar a
produção de embalagens que vão para os rios e mares indevidamente;



Água: Evitar o desperdício de água, não jogar o lixo nos rios ou mar;



Energia: Evitar o desperdício de energia para reduzir as emissões na
geração de energia com uso de combustível fóssil.

Figura 7: Campanha do Dia do Combate à Poluição.

Fonte: Companhia Docas do Ceará, 2021.

8 DIA MUNDIAL DAS ÁRVORES

No dia 21 (vinte e um) de setembro de 2021, é comemorado dia da
arvore, onde foram realizadas as atividades de distribuição de mudas, pelo
período da manhã, as/os funcionárias/os da companhia que estivessem
interessados, além do plantio coletivo na área da Praça Amigos da Marinha, pelo
turno da tarde.

Figura 8: Registro da ação de plantio de mudas na Praça Amigos da Marinha.

Fonte: Companhia Docas do Ceará, 2021.

Figura 9: Registro da ação de distribuição de mudas na CDC.

Fonte: Companhia Docas do Ceará, 2021.

