Poder Executivo

Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Centro de Ciências do Ambiente – CCA

PORTARIA CCA Nº 001/2019
O Diretor do Centro de Ciências do Ambiente, Professor Doutor Eron Bezerra, com base em suas
prerrogativas e na legislação pertinente, considerando que:
a) O Centro de Ciências do Ambiente (CCA) tem, dentre suas destacadas atribuições, a missão de
desenvolver políticas ambientalmente sustentáveis;
b) Todo recurso natural é finito e que, portanto, o manejo adequado desses recursos é
precisamente o que permitirá o seu uso por um período mais longo;
c) Compete ao CCA, bem como a toda comunidade da UFAM, envidar esforços e adotar práticas
que busquem utilizar, exclusivamente, materiais reutilizáveis, recicláveis e ou de fácil
decomposição orgânica;
d) Considerando, por fim, que o uso de materiais que não atendam a essas premissas conceituais
está em desacordo com os princípios teóricos de Sustentabilidade, tão caros ao CCA e a todos
que defendem um desenvolvimento sustentável;
RESOLVE:
1. Não mais utilizar, a partir de 01/05/2019, no âmbito do CCA, produtos que não sejam
reutilizáveis, recicláveis e ou cuja decomposição seja de elevado impacto ambiental, tais como
copos plásticos e seus correlatos;
2. A partir desta data serão utilizados exclusivamente materiais reutilizáveis ou de fácil
decomposição orgânica;
3. Todos os membros deste Centro (Docentes, Discentes e Técnicos), efetivos ou temporários,
deverão providenciar seus utensílios de uso pessoal, os quais poderão ser acondicionados em
local próprio do CCA;
4. Nesse intervalo de tempo os membros dessa comunidade que se declararem inaptos
financeiramente para suportarem essa eventual despesa, deverão procurar a secretaria do CCA
para adotarem as medidas que a legislação prevê;
5. Que o CCA envidará esforços para que esses princípios se tornem um hábito neste centro
servindo futuramente de exemplo ao conjunto de nossa Centenária Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), bem como se empenhará para estimular e apoiar a comunidade cientifica no
desenvolvimento de tecnologias alternativas.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Centro de Ciências do Ambiente, em Manaus, 23 de abril de 2019
Professor Doutor Eron Bezerra
Diretor

