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Vantagens em compartilhar impressoras
Há muito tempo, já se sabe que não é 

produtivo, lógico ou eficiente ter-se uma 
impressora para cada computador nos am-
bientes de trabalho.

Aqui na Justiça Federal não é diferente 
mas muitos servidores ainda insistem em 
ter à sua disposição uma impressora exclu-
siva para o seu micro de trabalho.

Isto é coisa do passado. Impressoras e 
outras peças de hardware de computador, 
incluiem drivers e utilitários para conectar 
os dispositivos a uma rede doméstica ou 
corporativa. 

É possível ligar várias impressoras a 
uma rede para compartilhamento dos dis-
positivos. Ter várias impressoras em uma 
rede confere várias vantagens, incluindo a 
capacidade de selecionar a impressora à 
qual se deseja enviar documentos e ofere-
cendo uma disponível, caso uma ou mais 
impressoras não estejam funcionando cor-
retamente. 

Vários usuários - Impressoras em uma 
rede estão disponíveis para mais de um usu-
ário. Qualquer computador que faz parte da 
rede pode acessar e enviar trabalhos de im-
pressão para uma fila. Este gerenciamento é 
feito pelo servidor ou computador principal 
ao qual a impressora está conectada e que 
libera os trabalhos de impressão. 

Redes remotas - Usuários em uma rede 
remota conectada a uma rede doméstica 
ou corporativa através da Internet e um 
dispositivo de comunicação também pode 
acessar e enviar trabalhos de impressão 
para impressoras de rede. Este recurso é 
útil para os usuários que estão em uma via-
gem e precisa enviar um documento para o 
escritório principal ou rede. 

Redução de Custos - Rede de impresso-
ras economiza dinheiro porque não se tem 
que comprar uma impressora individual para 
cada computador, nem cabos, suprimentos 
e papel para impressoras individuais. 

Múltiplas Plataformas - Computadores 
rodando em várias plataformas (Windows, 
Mac, Linux), podem acessar as mesmas 
impressoras de rede e enviar trabalhos de 
impressão usando drivers desenvolvidos 
para cada plataforma. 

Várias impressoras - Vários tipos de 
impressora (laser, jato de tinta, plotters e 
impressoras térmicas) podem compartilhar 
a rede e oferecer aos usuários mais opções 
de impressão. Isto é ideal se um usuário 
precisa enviar um desenho para uma plot-
ter e uma carta a um laser. Ele pode enviar 
os documentos, um após o outro, e a rede 
vai encaminhar os dois trabalhos para as 
impressoras individuais.

Manutenção Poupança - Rede impres-
soras também resulta em uma redução em 
manutenção de chamado, pois você tem 
menos impressoras para limpar e reparar. 

Fonte: http://pt.wingwit.com

Seccional integra campanha por 
descarte consciente de eletrônicos

A caixa que ilustra esta matéria está 
localizada no 1º Subsolo e se destina à 
coleta dos resíduos eletrônicos, progra-
ma iniciado pelo Recicle Já Bahiacom na 
Campanha CAB+VERDE desde 2012, 
com a recepção dos equipamentos eletrô-
nicos quebrados ou obsoletos trazidos de 
casa pelos servidores e cidadãos.

Estes resíduos foram encaminhados, 
à época, para o Programa Onda Digital, 
então desenvolvido pela UFBa. A cam-
panha foi reeditada em 2013 e, a partir 
de então, os servidores solicitaram da 
organização do evento uma solução sus-
tentável e regular para esses resíduos. 

Em 2014, com apoio do Instituto 
GEA e patrocínio da Caixa Econômica, o 
Programa Recicle Já Bahia aderiu ao Pro-
jeto Descarte Legal. Com esse projeto, as 
cooperativas de Salvador e de Camaçari 
foram capacitadas a processar os resídu-
os de equipamentos eletrônicos de forma 
rentável e ambientalmente segura, pos-
sibilitando assim o seu reaproveitamen-

to. Com isso, os resíduos eletrônicos são 
beneficiados nas cooperativas e depois co-
mercializados com indústrias de São Paulo 
ambientalmente certificadas, com a inter-
mediação do Instituto GEA. 

Desde 2014, o Programa Recicle Já 
Bahia passou a recepcionar na sede da Co-

ordenação de Apoio ao CAB, resíduos ele-
trônicos não tombados dos órgãos públicos 
e dos servidores do Estado da Bahia.

Para impulsionar e dar mais visibilidade 
a essa ação, foi instalada a primeira caixa 
coletora de resíduos eletrônicos, na sede 
da Secretaria de Planejamento. Atualmente 
várias caixas estão instaladas no CAB.

A grande maioria dos resíduos coleta-
dos são trazidos de casa pelos servidores 
e já somam centenas de teclados, mouses, 
HD’s, CPU’s, etc. A coleta é realizada men-
salmente com o caminhão baú com apoio 
da cooperativa CAMAPET.

Mais informações na Secretaria da 
Administração - Superintendência de Pa-
trimônio - Coordenação do CAB - Tels. 
3116-9410/3362-8785/8101-1521.E-
-mail: reciclejabahia@gmail.com ou face-
book.com/reciclejabahia.

Na Justiça Federal, para descarte de 
material eletrônico, deve-se, antes, solici-
tar, através de e-sosti, avaliação e autoriza-
ção do NUTEC.

Seção Judiciária realiza limpeza 
nos dutos de ar condicionado

Os prédios da Seção Judiciária da Bahia, 
em Salvador, estão passando desde o últi-
mo dia 13/1 por um minucioso trabalho de 
limpeza dos dutos de ar condicionado. 

NUCJU, NUASG e NUCAF foram os pri-
meiros a passarem pelo serviço e no do-
mingo é a vez do Pró-Social. Para alcançar 
a eficiência máxima do serviço ele deve ser 
realizado em 100% das áreas climatizadas 
por ar condicionado central.   

A empresa Allegra Tecnologia foi con-
tratada para a manutenção. Ela é especia-
lizada em tratamento da qualidade do ar e 
realiza análise microbiológica, limpeza de 
dutos, descontaminação e manutenção da 
qualidade do ar em ambientes refrigerados.

Sujeira no ar-condicionado pode 
provocar doenças respiratórias

Embora propicie conforto, o ar-condicio-
nado está ligado a idiversas doenças respi-
ratórias caso os dutos por onde o ar passa 
não sejam limpos de maneira eficiente.

O interior dos dutos é um ambiente pro-
pício para proliferação de bactérias, vírus e 
outros microrganismos nocivos à saúde hu-
mana. É um ambiente escuro, úmido, com 
temperatura adequada e muito substrato 
para a sobrevivência de bactérias: a poeira.

O insuflamento do ar através dos dutos 
movimenta grande quantidade de bactérias 
invisíveis a olho nu, mas que são bastante 
prejudiciais. Dependendo do tipo de bac-
térias, a sujeira acaba causando alergias 
respiratórias. 

Normalmente os dutos devem ser lim-
pos pelo menos uma vez por ano. O pri-
meiro conjunto de regras voltado para 
garantir a qualidade do ar em ambientes 
climatizados foi regulamentada pela Porta-
ria 3.523/98, do Ministério da Saúde, que 
estabelece uma rotina de procedimentos 
de limpeza em sistemas de refrigeração de 
grande porte. 

O limite de tolerância de poluição nos 
dutos é muito relativo, porque em ambien-
tes coletivos, com muitas pessoas, algu-
mas são mais sensíveis do que outras. 

Os serviços serão realizados nos dias 
úteis a partir das 20h, com previsão de 
término à 4h, bem como nos sábados, do-
mingos e feriados, durante o dia (das 8h 
às 17h).

 O NUASG informará a cada unidade 
que passará pelo serviço com pelo menos 
dois dias de antecedência e fornecerá pes-
soal de apoio para a arrumação prévia de 
cada sala, a fim de que, no final do ex-
pediente do dia programado, o ambiente 
esteja, tanto quanto possível, livre de ma-

teriais e objetos que possam atrapalhar os 
serviços ou sofrer qualquer risco de dano. 

A guarda dos objetos, processos, etc, 
permite que o serviço seja iniciado de ime-
diato, fato que impacta positivamente no 
resultado da limpeza. Além disso, essa me-
dida facilita sobremaneira a limpeza das 
salas no dia seguinte.

É necessário que sejam retirados objetos 
de uso pessoal ou frágeis das mesas e ar-
mários dos locais que serão limpos pois os 
móveis serão cobertos por lonas plásticas. 

A empresa fará uso de máquinas foto-
gráficas e equipamentos de filmagem para 
registro da execução dos serviços. 

Guardar
(Antonio Cícero)

Guardar uma coisa não é escondê-la    
Ou trancá-la.
Em cofre não se guarda nada.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, 
Mirá-la por admirá-la,  
Iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la,
Fazer vigília por ela,  
Velar por ela,  
Estar acordado por ela,  
Estar por ela ou ser por ela.
Por isso, melhor se guarda 
O voo de um pássaro
Do que um pássaro sem voos.

    Nau das 
Letras


