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PES é um programa do
Governo Federal
e
foi implementado na
AGU em 2012.

PLS é o Conjunto de
ferramentas
de
planejamento
com
objetivos e responsabilidades
definidas,
ações, metas, prazos
de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, que
permite ao órgão ou
entidade estabelecer
práticas de sustentabilidade e racionalização
de gastos e processos
na
Administração
Pública.

Nosso cuidado com a
água aborda diversas
frentes, uma delas é o
cuidado com a água
parada, lugar propício
á reprodução do
mosquito
Aedes
aegypti.

Do ano de 2014 a 2015
a redução no consumo
de água foi de 3%.
A economia no mês de
Fevereiro de 2016, em
relação ao mesmo período em 2015, foi de
1564 m³ de água . E de
janeiro para fevereiro
de 2016 a economia foi
de 435 m³.

a

Lembramos: A água
para consumo, como
as em caixas d’agua,
são as de condição
ideal para o mosquito
se proliferar. Vistorie
semanalmente!

Acompanhe nossos resultados.
A motivação e o trabalho em conjunto com os
funcionários, terceirizados e servidores gera resultados.
Nessa semana da água comemoramos a redução do
consumo de água na AGU, em todo o Brasil.
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ATENÇÃO
A partir de abril, o
Informativo
SGA
passará
a
ser
publicado ao final
do mês, em virtude
da nova parceria
entre a ASCOM e a
SGA.
Desse modo, as
comunicações da
Secretaria-Geral
serão
divulgadas
nos
canais
de
informações
da
AGU (Mídia Indoor,
AGU
Brasil
e
Comunicados).

QUIZ
QUANTOS LITRO DE ÁGUA
UMA PESSOA CONSOME,
EM MÉDIA, POR DIA?

B) 22 LITROS

C) 110 LITROS

D) 150 LITROS

R: LETRA C: 110 LITROS FONTE ONU

A) 50 LITROS

