
http://bd.camara.leg.br
“Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.”



A
 H

istó
ria q

u
e Fizem

o
s

5

M
em

ó
ria d

o
 Servid

o
r

A História que Fizemos
Depoimentos de servidores nos 10 anos do EcoCâmara

Memória do Servidor
Câmara dos
Deputados

Brasília – 2013

Esta publicação reúne depoimen-
tos de servidores da Câmara dos 
Deputados que voluntariamente 
atuaram no EcoCâmara no período 
de 2003 a 2012. As entrevistas foram 
realizadas nos plenários da Casa 
durante os meses de novembro e 
dezembro de 2012, com vista às 
comemorações dos dez anos do 
EcoCâmara, em junho de 2013.

Os textos contam histórias vivencia-
das tanto nas áreas verdes como nos 
bastidores do Congresso Nacional – 
dificuldades e vitórias experimen-
tadas durante a implementação de 
mudanças nas rotinas de trabalho da 
instituição. Os depoimentos trazem 
uma pluralidade de pontos de vista, 
nos quais os contrastes e as similari-
dades permitem compreender todo 
o contexto da época, apresentando
as tensões sociais relacionadas ao
processo de adequação de práticas
ambientais. As informações se com-
plementam e delineiam o universo das
relações humanas.

As recordações das pessoas envol-
vidas no dia a dia da Câmara dos 
Deputados tem sido a metodologia 
utilizada para contar a história do 
Poder Legislativo brasileiro.  Dessa 
forma, complementa-se a informa-
ção contida nos arquivos e resgata-se 
a memória institucional, os episó-
dios não registrados e os aconte-
cimentos curiosos, trazidos à tona 
por meio das reminiscências dos 
entrevistados.

O EcoCâmara, Comitê de Ges-
tão Socioambiental, foi criado 
em 2003 por um grupo de servi-
dores da Câmara dos Deputados 
com os objetivos de consolidar as 
ações sustentáveis e de contribuir 
com um modelo de desenvol-
vimento mais justo e de menor 
impacto sobre o meio ambiente. 

Após dez anos de trajetória, o Eco-
Câmara tornou-se modelo de gestão 
sustentável seguido por diversos 
órgãos públicos e privados no país.

Conheça outros títulos da Edições Câmara no 
portal da Câmara dos Deputados: 

www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes
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ApreSentAção 

Estávamos no ano de 2001 quando fui questionado pelo deputado José Carlos 
Aleluia sobre as atividades que a Câmara dos Deputados desempenhava no 
campo da responsabilidade socioambiental.

Como não havia uma atividade específica desenvolvida institucionalmente 
àquela época, fiquei intrigado com o assunto. A partir daí, no exercício da 
função de diretor-geral, compartilhei tal inquietação e percebi uma grande 
sensibilidade ao tema por parte de alguns servidores da Casa. 

o campo de atuação era vasto, visto que a Câmara é considerada uma cida-
de, tanto pelo volume de pessoas que aqui trabalham e visitam quanto pela 
estrutura que temos para atender às demandas dos deputados e, assim, às da 
sociedade. No entanto, precisávamos de uma ação inicial, um projeto que re-
presentasse a ânsia de reduzir e mitigar os impactos que a instituição produzia 
sobre o meio ambiente. Consideramos nesse entendimento dos impactos a 
inclusão social.

A inclusão social não foi apenas um aspecto a mais, mas o ponto de partida 
da nova empreitada. À época vivíamos uma situação dramática. Um grupo de 
catadores ocupava uma área descampada, inserido em condições precárias de 
moradia e trabalho, próximo à Câmara. Várias famílias sobreviviam da sepa-
ração e venda de parte dos resíduos descartados pela Casa.

Diante dessa situação, sentimo-nos com a responsabilidade de efetuar uma 
mudança. Com o apoio técnico e jurídico oferecido por servidores da Casa, 
ajudamos na criação de uma cooperativa de catadores de materiais, que ime-
diatamente foi beneficiada com a doação da totalidade dos papéis e plásticos 
aqui descartados. outros ganhos, provenientes de convênios firmados com 
órgãos públicos e privados, somente foram viáveis devido à formalidade da 
cooperativa. Esse fato nos trouxe orgulho e motivação para continuarmos o 
caminho recém-trilhado.

De forma harmônica, desenvolvemos ações para melhorar a qualidade dos 
resíduos descartados e para promover um amplo processo de identificação das 
oportunidades de intervenção do gerenciamento socioambiental.
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Com o objetivo de organizar essas ações, o EcoCâmara surgiu como o núcleo 
responsável por coordenar os vários programas e projetos sustentáveis que 
nasciam. os primeiros servidores participaram voluntariamente, acumulando 
as novas atribuições com as já desempenhadas nos órgãos de lotação.

o salto em qualidade e em quantidade de projetos socioambientais ocorreu 
com a organização do núcleo ambiental em distintas áreas temáticas. Hoje 
contabilizamos onze frentes de trabalho: área verde e proteção à fauna, coleta 
seletiva e responsabilidade social, gestão de resíduos perigosos, comunicação 
institucional, educação ambiental, arquitetura e construção sustentável, TI 
verde, novas tecnologias hídricas e energéticas, licitação sustentável e legisla-
ção aplicada, gestão sustentável do papel e transporte sustentável.

Fomos reconhecidos como modelo em gestão socioambiental por vários prê-
mios. Dois foram concedidos pelo programa “Melhores Práticas da Agenda 
Ambiental na Administração Pública (A3P)”. Em 2009, o projeto “Luz e Vida” 
de eficiência em iluminação interna foi o segundo colocado nacional na ca-
tegoria “Uso Sustentável dos Recursos Naturais – Melhor Gestão de Energia”. 
Na edição de 2012, fomos premiados com o projeto “Regulamentando as li-
citações sustentáveis na Câmara dos Deputados – esverdeando as aquisições”. 

Dou destaque ao caráter emblemático do projeto relativo a licitações sustentá-
veis. Assim como em tantas outras ações, foi a partir do sucesso da integração 
entre o EcoCâmara e os tomadores de decisão de diferentes departamentos 
que conseguimos inserir critérios ambientais em normas internas do processo 
de compra e contratação. Nesse sentido, ressalto que o trabalho em parceria é 
a semente de tantos frutos.

No decorrer de dez anos de existência do EcoCâmara, a Câmara dos Deputados 
passou por uma transformação. Reinventou-se como instituição ao repensar 
suas rotinas administrativas sob o foco da ecoeficiência. A transformação su-
perou o nível organizacional, contribuiu para evoluirmos como gestores, pes-
soas, pais e mães que se preocupam em deixar às gerações futuras um legado 
digno e mais harmônico com o meio ambiente. É nesse sentido que vislumbro 
a contribuição deste livro. Espero que os depoimentos de todos os coordena-
dores que já atuaram no EcoCâmara, entre outras pessoas envolvidas nesse 
caminhar, sirva de inspiração para muitos e de modelo para as demais insti-
tuições governamentais. 

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados
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prefácio 

o conceito de sustentabilidade começou a ser delineado em 1972, na Confe-
rência de Estocolmo, a primeira grande reunião internacional para discutir as 
atividades humanas em relação ao meio ambiente. Desde então, práticas com 
foco na sustentabilidade ambiental começaram a ser notadas em alguns am-
bientes corporativos de Estado.

Na Câmara dos Deputados, essa preocupação tomou forma em 2002, quando 
um grupo de trabalho implantou na Casa a coleta seletiva de lixo. No ano 
seguinte, em decorrência do desejo e da necessidade de se fazer mais pela 
conservação do meio ambiente, esse mesmo grupo criou o Comitê de Gestão 
Socioambiental (EcoCâmara) com os objetivos de consolidar as ações susten-
táveis e de contribuir com um modelo de desenvolvimento com mais justiça 
social e menor impacto sobre o meio ambiente. 

Para facilitar o acompanhamento de suas atividades, o EcoCâmara segmentou 
seus projetos em onze áreas temáticas: área verde e proteção à fauna, coleta se-
letiva e responsabilidade social, gestão de resíduos perigosos, comunicação ins-
titucional, educação ambiental, arquitetura e construção sustentável, TI verde, 
novas tecnologias hídricas e energéticas, licitação sustentável e legislação aplica-
da, gestão sustentável do papel e transporte sustentável. 

Esta publicação, parte da série Memória do Servidor, traz testemunhos de pes-
soas que participaram da construção desse projeto. Temos aqui um conjunto 
integrado de depoimentos de leitura agradável e informativa sobre a participa-
ção de servidores que atuaram em diferentes áreas temáticas.

Mauro Cunha Batista de Deus, um dos pioneiros nas ações socioambientais 
da Casa, colaborou para a existência legal do EcoCâmara. Déborah da Silva 
Achcar implantou nas ações do Comitê o conceito de “transversalidade”. Tânia 
Maria Fonseca Pinto criou a Cooperativa de Reciclagem, Trabalho e Produ-
ção (Cortrap). Rômulo Lima Câmara participou ativamente da implantação 
do projeto em outros órgãos governamentais, como assembleias, prefeituras 
e tribunais. Rachel Giacomini osório foi a responsável pela construção do vi-
veiro que produz as mudas utilizadas nos cerca de 210 mil m2 de área verde da 
Câmara. Jacimara Guerra Machado trouxe para o EcoCâmara o conhecimen-
to técnico e a vivência na temática ambiental. Cássia Regina ossipe Martins 
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Botelho promoveu o planejamento estratégico do Comitê. Importantes mar-
cos legais foram instituídos sob a direção de Janice de oliveira e Silva Silveira, 
que, inclusive, era a coordenadora-geral do EcoCâmara no período em que 
foram coletadas as entrevistas para a produção deste livro. Vera Cecília Ca-
valcanti Dias Mota ajudou a reestruturar a atuação do Comitê e a elaborar a 
Política Socioambiental. 

Quanto a mim, sempre acreditei na aliança da teoria com a práxis como fer-
ramenta fundamental para concretizar projetos. Assim, no período em que 
coordenei a educação ambiental da Casa procurei levar nossa temática para 
fora de sala de aula. Também tive o orgulho de participar da construção do 
Cefor Verde, um programa de transformação do Centro de Formação em um 
lugar de excelência no uso de recursos naturais.

Em uma trajetória de dez anos, com grande comprometimento dos servidores, 
o EcoCâmara tornou-se modelo de gestão sustentável seguido (ou adotado) 
por diversos órgãos públicos e privados. Nessa perspectiva, pretendemos con-
tinuar firmes no propósito de garantir um ambiente organizacional estimula-
do a incorporar a sustentabilidade em suas atividades administrativas.

Gílson Vasconcelos Dobbin
Coordenador-Geral do Comitê de Gestão Socioambiental  

da Câmara dos Deputados (EcoCâmara)
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introdução

Esta publicação, integrante da série Memória do Servidor, utilizou-se da me-
todologia da história oral para reunir depoimentos de servidores que ajuda-
ram a implantar a gestão ambiental da Câmara dos Deputados.

Ao prestar seu depoimento, o entrevistado recorda-se de suas experiências e 
vivências que, somadas aos seus valores e à sua formação acadêmica e profissio-
nal, apresentam ao leitor uma visão pessoal e diferenciada daqueles momentos 
registrados nos documentos oficiais que formam os arquivos das instituições.

o termo EcoCâmara foi designado por um grupo de servidores que percebe-
ram que a Casa poderia fazer muito pelo meio ambiente e fazê-lo de forma 
racional, econômica e educativa ou inclusiva, ou seja, com justiça social. Este 
trabalho foi evoluindo a ponto de tornar-se exemplo para outras instituições e 
merecer prêmios de organismos no Brasil ligados ao meio ambiente.

os depoimentos destes servidores precursores e de outros que a eles se uniram 
foram coletados nos plenários da Casa durante os meses de novembro e de-
zembro de 2012. Após a coleta, procedeu-se à revisão histórica dos relatos, por 
meio de pesquisa nos documentos arquivísticos, correção de datas e acrésci-
mo das nominações às siglas. Alguns parágrafos foram suprimidos, pois retra-
tavam falhas de gravação. Essas pequenas e imperceptíveis ações foram feitas 
para oferecer uma leitura mais leve e agradável. 

A Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câ-
mara dos Deputados, por meio do Núcleo de História oral, destaca a parceria 
de todos – desde a realização da coleta dessas memórias até a materialização 
deste livro. 

Nossos agradecimentos ao Departamento de Comissões – pela parceria nos 
registros de imagens e sons e pela utilização dos plenários; à Secretaria de Co-
municação Social, representada pela Seção de Fotografia Institucional – pelas 
fotos registradas nos momentos da coleta dos depoimentos; ao Departamento 
de Taquigrafia – pelas degravações; ao Centro de Documentação e Informação, 
especialmente à Coordenação Edições Câmara dos Deputados – pela revisão 
gramatical e pela sua atuação na publicação deste livro. E um agradecimen-
to especial à equipe incansável do EcoCâmara, que em diferentes momentos 
atuou em diversos papéis – ora como entrevistadores, ora como revisores. 
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Assim, para marcar os dez anos de atuação do EcoCâmara e, ainda, como par-
te das comemorações dos 190 Anos do Parlamento, apresentamos ao público 
esta nova publicação.

Núcleo de História oral



DEPOIMENTOS
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mauro Cunha  
Batista de Deus

Publicitário, técnico legislativo/adjunto parlamentar da Câmara dos Deputados 
desde 1985, começou como secretário parlamentar em 1977. Entre outras ativi-
dades na Casa, foi diretor de Divulgação na Secretaria de Comunicação Social, 

coordenador do grupo interdisciplinar que criou o EcoCâmara (2002/2003) e exer-
ceu o cargo de assessor técnico do Gabinete do Presidente (2011/2012). Atuou na 

Comissão de Legislação Participativa, no Centro Cultural Câmara dos Deputados 
e atualmente está lotado na Terceira-Secretaria da Mesa.

Resumo do depoimento:

Depoimento sobre o grupo de trabalho destinado a formular proposta 
de serviço de reaproveitamento do lixo nas dependências da Câmara dos 
Deputados, que deu origem ao grupo interdisciplinar EcoCâmara e às cam-
panhas de educação ambiental na Casa.
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ENTREVISTADORA (JAcImARA GuERRA mAchADO) – Mauro, quero 
agradecer sua presença para vir falar um pouco dessa tarefa de trazer a sustenta-
bilidade para dentro da Casa, para as atividades administrativas.

Peço a você, que já está na Câmara desde 1977, primeiro como secretário parla-
mentar e depois, em 1985, como servidor, que fale um pouco sobre como foi o seu 
envolvimento com a questão ambiental, lá nos idos de 2001 e 2002.

mAuRO cuNhA BATISTA DE DEuS – Antes de ter sido convidado pelo então 
diretor-geral, Sérgio Sampaio, para compor um grupo interdisciplinar que estuda-
ria a questão do descarte do lixo na Casa, devo dizer que isso tem a ver com minha 
formação. Tenho que dar um pulo na minha infância, no sítio do meu avô, Miguel 
Thomás da Cunha, onde eu passava as férias, lá no meu Mato Grosso. Eu devia ter 
uns 7 ou 8 anos, quando, passando férias lá, meu avô me levou para ver como se 
fazia um aceiro, para botar fogo em parte da plantações sem estragar o resto delas. 
Depois, ele mostrou como se fazia para filtrar água. Havia um pequeno córrego 
que cortava o sítio dele, e no qual ele fez um monjolo, que passava dentro da co-
zinha da casa. Havia um filtro que ele fizera com pedra e areia, as quais ele tirou 
do próprio córrego. Assim, eu acredito que essas coisas foram marcando a minha 
existência, a minha vida.

Depois, na adolescência, com as leituras, com a descoberta de que existe uma coi-
sa chamada materialismo dialético, de que existe uma briga muito grande entre 
capital e trabalho, tudo isso me levou à política e me trouxe a Brasília, para traba-
lhar aqui na Câmara, para cumprir um papel político.

ENTREVISTADORA – Que idade você tinha nessa época?

mAuRO – Eu não me lembro exatamente, mas era por volta de 7 ou 8 anos de 
idade, e essa aula com o meu velho avô Miguel sobre o aceiro me marcou. Era 
preciso botar fogo, e botar fogo de uma maneira segura. As práticas passaram a ser 
práticas de menino que achava que sabia das coisas e depois de adolescente, des-
cobrindo os textos que instigavam. Aí entra o período de ditadura. Enfim, todos 
foram momentos que me marcaram.

Depois, já na Câmara, concursado, trabalhei na Secretaria de Comunicação So-
cial (Secom). Na gestão do então presidente Aécio Neves, o novo diretor-geral 
foi, para nós servidores, um alento muito grande, pois essa mudança oxigenou a 
Casa toda. o ato de se tirar um grupo que estava há 17 anos na direção da Casa 
e colocar um jovem de 36 anos, o Sérgio Sampaio, permitiu a nós servidores, que 
nunca havíamos nos manifestado administrativamente, procurar as novas formas 
de participação que o Sérgio começou a implantar.

Pelo que o próprio diretor-geral me disse, a Câmara foi acionada judicialmente 
pelo Ministério Público, porque foi encontrado num lixão do final da Asa Norte 
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uma grande quantidade de papel timbrado da Câmara. De acordo com a lei, já 
naquela época – e a Câmara é uma casa que faz as leis –, o lixo é responsabili-
dade de quem o produz. E nós não tínhamos uma política de descarte de lixo. o 
lixo era descartado, havia uma lógica, mas era uma lógica mais de administração: 
colocava-se o lixo nos contêineres, e então vinham os catadores e levavam o lixo. 
Mas isso não era ordenado.

Então, o Sérgio me chamou e me perguntou se eu gostaria de coordenar um gru-
po que estava sendo formado. Eu topei. Achei interessante discutir a questão do 
descarte do lixo produzido na Casa. Foi formado esse grupo, um grupo muito 
rico. A acessibilidade ao Sérgio Sampaio e a paixão com que ele se engajou na 
Diretoria-Geral naquele momento fez com que as pessoas chamadas, das mais 
diversas áreas, o atendessem prontamente.

ENTREVISTADORA – Um grupo multidisciplinar.

mAuRO – Sim, havia desde publicitários – como eu, da Secom – até pessoas da 
segurança, do Departamento de Material e Patrimônio (Demap), da área de com-
pras e licitações.

E começamos. Foi instituído o grupo, e como todo grupo de trabalho que é criado, 
há um prazo para que o serviço seja concluído. Nós mergulhamos nessa questão 
e vimos que não havia nada normatizado na Casa.

E descobrimos coisas fantásticas. Descobrimos que temos inclusive lixo atômico na 
Casa, porque temos uma área médica, com aparelhos de raios-X e havia acontecido 
na década de 1980, em Goiânia, o descarte e o manuseio inadequado de césio.

ENTREVISTADORA – Sim, o césio de um equipamento de radiação.

mAuRO – Em nossa peregrinação pelos subterrâneos da Câmara, descobrimos 
isso e muito mais. Foi uma experiência muito rica, porque nós fizemos um estudo 
profundo.

o grupo todo percebeu que era preciso, primeiro, entender o que era a questão do 
descarte e que tipo de descarte de material era feito na Casa. 

ENTREVISTADORA – Foi feito, então, um diagnóstico, um levantamento qua-
litativo e quantitativo.

mAuRO – Exatamente, foi feito primeiramente um diagnóstico. Na medida em 
que conhecíamos e fazíamos esse diagnóstico, criamos um subgrupo e começa-
mos a procurar experiências exitosas Brasil afora. Descobrimos, em São Paulo, 
uma oNG ligada ao grupo Suzano de papéis. Eu, sinceramente, agora não me 
lembro do nome dela. Acho que é Ecofuturo. Conseguimos fazer contato com 
eles. Eles concordaram em nos receber e nos receberam muito bem. Nós visitamos 
a oNG, fomos recebidos pelo presidente. Depois nos levaram a uma das plantas 
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industriais da fábrica Suzano, onde conhecemos todo o processo, desde a pro-
dução do papel. E conhecemos uma coisa que hoje está em voga, está na pauta. 
Estamos até concorrendo a um prêmio internacional na questão da aquisição de 
material. A Suzano nos apresentou o papel reciclado.

ENTREVISTADORA – Eles o estavam lançando. 

mAuRO – Sim, eles o estavam lançando. Era o Reciclato.

ENTREVISTADORA – Foi a primeira empresa a lançar esse papel.

mAuRO – Foi uma parceria muito interessante. Ao mesmo tempo, deixou-nos 
até um pouco envergonhados. Decidimos fazer um convênio com a Ecofuturo 
para o trabalho aqui na Câmara. o grupo chegou ao entendimento de que nós 
precisávamos ter caixas de lixo necessárias ao primeiro descarte, ou seja, o descar-
te do material que nós mais descartamos aqui, o papel.

ENTREVISTADORA – os coletores.

mAuRO – Precisávamos dos coletores de lixo. Não os tínhamos. Para fazer um 
processo de compra, ia demorar, como tudo nessa área de licitações, porque há os 
prazos próprios. A Suzano tinha produzido para a Ecofuturo em São Paulo uma 
caixa de papelão que separava uma parte para papel e outra para plástico. Eles dis-
seram: “Nós doamos isso para vocês. De quantos vocês precisam? Vamos só fazer 
um acordo, um convênio”. Precisávamos de 10 mil caixas. E o convênio não saía. 
A data de lançar o nosso programa estava chegando e tivemos que adiar uma vez, 
pois não conseguimos assinar. E a Suzano, num ato de muito boa vontade, doou-
-nos todas as caixas, sem convênio, sem nada, inclusive sem colocar a sua marca 
nas caixas, o que seria uma contrapartida mínima a uma empresa que faz doação 
para uma entidade pública como a Casa, que é ter a sua marca ali. Não a colocou.

ENTREVISTADORA – Mauro, eu me lembro de que, nessa época, vocês tam-
bém fizeram um trabalho publicitário bem legal. Acharam uma personagem. 
Como essa personagem apareceu? 

mAuRO – A Déborah Achcar, que na época trabalhava comigo na Secom, teve a 
ideia de criarmos personagens. Foi criada a Ecologilda.

Como sou publicitário e essas ações exigem que pensemos e criemos, pensamos em 
contratar um grupo de teatro. o Sérgio Sampaio, sempre muito parceiro em todo 
momento, concordava e mandava fazer, pedia celeridade nas coisas. Contratamos 
um grupo de teatro do Distrito Federal. Foi montada uma série de esquetes, e o 
grupo saía pela Câmara, pelos andares, pelas seções, com o objetivo de sensibilizar 
o pessoal quanto ao descarte correto do lixo. Tivemos de pedir ao diretor-geral que 
nos desse mais prazo, porque nenhum de nós do grupo tinha prática.

ENTREVISTADORA – Era tudo novidade.
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mAuRO – Sim. Eu lembro de que antes, aqui em Brasília, tentei fazer o descar-
te corretamente na minha casa. Eu tinha três lixeiras. Mas isso não durou nem 
1 mês, porque eu separava o lixo, mas quando ele chegava à lixeira do prédio, era 
misturado, como ainda hoje continua ocorrendo. No Distrito Federal, em boa 
parte dos lugares que frequento, vejo que ainda não há o descarte e a coleta como 
deveria ser. Então, não tínhamos uma prática ativa. Aprendemos muito, mas de-
moramos muito. o Sérgio Sampaio, sempre muito correto, foi ampliando o prazo 
de duração do grupo, para que pudéssemos fazer um bom trabalho. Tivemos uma 
série de embates naqueles momentos. o primeiro deles foi o relacionamento com 
os catadores de lixo. Nós não tínhamos experiência no trato com os moradores 
de rua e a maioria daquele pessoal, naquele momento pelo menos, estava nessa 
condição e tinha como forma de sustento a coleta de lixo no Distrito Federal. Eles 
tinham uma cooperativa e uma associação, apenas no papel. Elas existiam juridi-
camente, mas não estavam aptas a funcionar. Alguém deu a dica para eles de que 
era importante montá-las e eles montaram, mas eles não tinham prática.

Nós fizemos contato com a Secretaria de Serviço Social no Distrito Federal, do 
GDF, que nos deu um apoio muito grande. Levou-nos para conhecer o local onde 
esses catadores de lixo descartavam o material. Muitos deles moravam nas ime-
diações, numa área perto da Estrutural, que naquela época não era o que é hoje, 
um local denso de moradia. Nós passamos a ter contato com esse pessoal e, no 
começo, tivemos dificuldades. A primeira reunião que fizemos com eles foi no 
décimo andar do anexo IV. Eles chegaram com uma atitude muito ameaçado-
ra, agressiva. “Vocês vão querer tirar o lixo da gente? Nós vamos trazer a Rede 
Globo!” E já tinham falado com um deputado. Eu senti que era o momento de 
marcar um diferencial na relação com eles, porque nós éramos naquele momento 
os representantes da instituição e o lixo, tudo o que era descartado aqui, pertencia 
a nós. E a lei é muito clara: o lixo pertence a quem o produz e a responsabilidade 
pelo descarte é de quem o produz. Então, foi preciso ser “macho” (risos).

Eu tive que ficar muito bravo, bati na mesa, fiz um teatro e enfrentei eles: “Tá bom, 
então vamos chamar agora”. Peguei o telefone e chamei a TV Câmara. Disse: “Vo-
cês chamam a TV de vocês, chamam o jornal e eu vou chamar o meu, agora. Para 
começar, vocês não têm mais sequer 1 kg de papel aqui; o material não é mais de 
vocês. A partir de agora, já que vocês estão nessa posição, isso tudo aqui é nosso, 
e nós vamos definir como...” Aí eles se assustaram, viram que a coisa não era bem 
assim, que as ameaças deles naquele momento não tinham fundamento. É lógico 
que a gente conversou e no final a relação foi muito civilizada, porque eles viram 
que a gente não queria tirar nada deles. o que a gente queria era ordenar o descar-
te, mas a gente não tinha experiência. Por mais que alguns tivessem experiência 
política, como eu até tinha, quando se vai lidar com população de rua, é diferente. 
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É preciso ter um jogo de cintura grande para entender. Muitos ali eram alcoóla-
tras, dependentes químicos.

ENTREVISTADORA – Mauro, isso tudo foi em 2002, quando foi implantada a 
coleta seletiva? 

mAuRO – Foi em 2002. o prazo era para ser de sessenta dias. Demoramos uns 
cinco meses para apresentar um documento inicial ao diretor-geral, em que pro-
púnhamos as ações que se seguiram, como a criação do Ecocâmara, uma marca 
publicitária que criamos para o comitê gestor.

ENTREVISTADORA – E por que vocês saíram daquela visão de coleta seletiva? 
Foi implantada a coleta e de repente saiu-se para uma coisa maior. Como isso 
aconteceu? 

mAuRO – Foi o conhecimento da causa que nos motivou. À medida que estu-
dávamos essa matéria aqui dentro, os horizontes se alargavam. Normalmente as 
reuniões – como as de outros grupos dos quais participei – se esvaziam, em fun-
ção de alguns ficarem com mais tarefa do que outros ou em função das afinidades, 
das áreas de cada um. Mas no nosso grupo era diferente. As reuniões eram cada 
vez mais acaloradas. As pessoas estavam ali, as tarefas estavam sendo cumpridas, 
porque nós fomos aprendendo e vendo a importância de se constituir aquilo.

ENTREVISTADORA – Vocês iam se apaixonando.

mAuRO – Uma instituição da importância da Câmara não cumprir a lei que 
produz tocou muito a todos nós. Temos que mudar isso e da melhor maneira. Nós 
temos que ser um tremendo exemplo aqui na Esplanada. Aí fomos vencendo as 
barreiras e pensando cada vez maior. Vimos que era possível fazer muita coisa. 

Ao apresentarmos o documento final ao diretor-geral, nós pedimos algumas coi-
sas. Eu não me lembro de todas, mas uma das que insisti com o diretor foi a 
rotatividade da coordenação do Ecocâmara. Deveriam ser indicados servidores 
que gostassem da causa e que se dispusessem a ficar ali por um ano e não poderia 
se repetir tão cedo a mesma pessoa naquela função, para evitar que se criassem 
“igrejinhas”, as panelinhas que comumente vemos no setor público. o diretor-ge-
ral acatou e me parece que continua em vigência, sendo que hoje o mandato do 
gestor aumentou para dois anos.

ENTREVISTADORA – É, nós sugerimos dois anos.

mAuRO – o que facilita a gestão. Mas, naquele momento, era importante que a 
gestão fosse renovada de ano em ano.

ENTREVISTADORA – Até para aumentar a capilaridade. Quanto mais pessoas 
se envolvessem mais se divulgaria o tema da sustentabilidade.
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mAuRO – Havia muita gente interessada, tanto é que, daquele grupo inicial, qua-
se todos passaram pela direção do EcoCâmara. Pode ser que alguns não, por te-
rem voltado para as suas áreas.

ENTREVISTADORA – Não, a maioria permaneceu na Coordenação.

mAuRO – Então, foi um trabalho muito interessante e que resultou nessa come-
moração dos dez anos desse núcleo. Coisas fantásticas foram acontecendo com 
todos nós. Conhecemos uma tal de A3P. Fomos atrás do que era isso e chegamos 
a uma servidora do Ministério do Meio Ambiente, que nos atendeu muito bem 
e que, passados os anos, foi trazida pra cá pelo diretor-geral da Câmara, um cara 
bem atinado com as coisas. Ela é você, Jacimara. Ele a requisitou e aqui você está 
até hoje entre nós nos dando o rumo a seguir. Você já dominava a área. Você nos 
ensinou, e nos deu aula sobre o que era preciso fazer e por onde ir naquele mo-
mento. Nós éramos um bando de servidores cheios de boas intenções, tínhamos 
um monte de ideias e não sabíamos como concatená-las para finalizar nosso tra-
balho. Foi você que nos deu essa luz.

ENTREVISTADORA – Com muito prazer. Mauro, esta é uma história legal. 
Eu acho que é assim que se começa mesmo, mobilizando um, mobilizando dois. 
Quando vemos, já estamos com um grupo bastante grande. E atualmente, o que 
você pode me dizer acerca das suas atividades em prol da sustentabilidade lá na 
Presidência?

mAuRO – Infelizmente, não tenho feito muita coisa. É a primeira vez, nos meus 
35 anos de Câmara, que trabalho na Presidência da Casa. Eu já trabalhei em três 
outras áreas da Mesa, depois de ter passado pelo EcoCâmara. Tanto na 1ª Secre-
taria como na 3ª Secretaria não consegui muitas coisas. E na Presidência também 
não se consegue nada. Hoje, não há nenhuma prática saudável de descarte na Pre-
sidência. Talvez a da borra do café. Um trabalho magnífico que nós descobrimos, 
que não sabíamos que era possível fazer aqui, foi a compostagem dos resíduos do 
jardim, que hoje já é realidade. Também diminuímos o consumo de água na Casa, 
com as ações do EcoCâmara em parceria com o Departamento Técnico (Detec); 
fizemos o aproveitamento dos pneus dos carros descartados da Casa, que foram 
doados a entidades que promovem a reciclagem, que é fantástico. Eu acho até que 
essas ações deveriam de ser mais divulgadas.

Mas, na Presidência, hoje, em 2012, século XXI, não há nenhuma ação relacio-
nada ao EcoCâmara. Eles não se interessam. Há também um fator que é bem 
típico. Quando há troca da Mesa Diretora a cada 2 anos, os presidentes e demais 
membros da Mesa trazem as suas equipes de fora. Há um grupo grande de CNEs, 
de pessoas que não são do quadro efetivo. Eu convivi com isso durante as ges-
tões do Michel Temer e do Aécio Neves, lá atrás, e depois com a do João Paulo 
Cunha. Na Secom tivemos oportunidade de ampliar o trabalho, mas eu não estava 
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ligado direto à Presidência. Depois de trabalhar na 1ª Secretaria e na 3ª Secretaria, 
posso falar com mais vivência: hoje, não há nada acontecendo relacionado ao 
EcoCâmara na Presidência.

ENTREVISTADORA – Você acha que talvez fosse o caso de nos aproximarmos? 
Hoje a gente se aproxima mais da área administrativa do que da área política, 
porque todas as ações, querendo ou não, acontecem naquela. Você acha que se-
ria interessante arriscar, buscar o apoio da Presidência ou pelo menos mostrar 
para a Presidência que a Câmara tem um papel de destaque nesse trabalho, que é 
reconhecido?

mAuRO – Creio que sim. Inclusive, publicitariamente. Talvez seja interessante 
pensar uma ação de divulgação do trabalho do EcoCâmara e de envolvimento 
dos candidatos à Presidência já no próximo pleito, porque todo mês de fevereiro, 
de 2 em 2 anos, temos a eleição da Mesa da Câmara. Então, talvez seja o caso de 
vocês pensarem uma forma de isso chegar aos candidatos que vierem a disputar 
a Presidência da Casa.

ENTREVISTADORA – Você nos ajudaria nesse caminho? 

mAuRO – Lógico! Precisamos cavar um compromisso antes. Eles estão interessa-
dos em fazer o que chamam de política grande, como se isso não incluísse cuidar 
do meio ambiente!

ENTREVISTADORA – Mas se eles não podem ajudar, pelo menos não atrapa-
lham, não impedem certas ações que são propostas. Isso já é uma grande ajuda. 

mAuRO – Eu sinceramente senti a falta da presença de vocês lá. Não sei qual foi a 
determinação que vocês receberam. Em outras áreas da Casa não se vê ação algu-
ma do EcoCâmara. Eu me lembro de que, à época que nós estávamos montando o 
projeto, um dos locais onde mais tivemos resistência foi na Assessoria Técnica da 
Diretoria-Geral (Atec). Um consultor pegou a caixa de papelão que eu levei para 
ele e a jogou em mim, devolvendo a caixa, dizendo que aquilo era uma brincadei-
ra de “burguesinho” que não tinha o que fazer. Mal sabia ele que eu sempre fui um 
socialista e tal. Mas ele jogou e disse que não ia fazer aquilo. E é um doutor! Eu sei 
que aquele sujeito fez doutorado em alguma universidade no exterior, à custa da 
Câmara. Mas, na hora de aceitar uma nova prática que estava sendo aprimorada 
na Casa, ele a rejeitou sem pestanejar, com muita arrogância, e outros colegas da 
Atec também.

ENTREVISTADORA – É, mudar comportamento não é fácil.

mAuRO – Então, e numa área sensível da Casa, cheia de doutores, a ideia foi 
rechaçada.

ENTREVISTADORA – Não havia esse comprometimento.
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mAuRO – Eu acredito que só com campanhas contínuas se envolve mesmo as 
pessoas, se chama a atenção delas. Talvez devêssemos voltar com o teatrinho e ro-
dar todos os andares, porque o servidor da Casa é muito acomodado, eu acredito. 
Pela minha prática em 35 anos aqui dentro, eu vejo que a gente chega aqui, passa 
a ganhar bem e esquece muitas coisas, como algo que a gente aprendeu há pouco 
tempo, por exemplo, o descarte correto do lixo e boas práticas socioambientais 
dentro da instituição. E às vezes você aprende aquilo e no dia seguinte já não está 
fazendo. Então, eu acredito que essas campanhas tenham de ser contínuas.

ENTREVISTADORA – E depois desses anos todos envolvido com esse traba-
lho – você teve uma experiência na infância, depois trabalhou com essa questão 
aqui na Câmara –, o que você acha que mudou no seu comportamento? Não que 
hoje você se ache um ecologista de carteirinha, mas o que mudou em você o faz 
se sentir bem?

mAuRO – Faz. Eu sei por que eu sou uma pessoa melhor. Eu considero as minhas 
práticas saudáveis. Em relação a isso, eu tenho um prazer muito grande – e não 
é só conversa – em ver as práticas da minha filha. Eu tenho uma única filha que 
tem 20 anos de idade. E me surpreendo ao ver hábitos que ela adquiriu em função 
de ter vindo à Câmara comigo desde pequenininha e ter acompanhado aquele 
momento da criação do EcoCâmara. Então, vejo que ela também cultiva bons 
hábitos. Na minha prática diária, cada vez mais, tenho a preocupação de conhecer 
como as coisas são feitas, como elas acontecem no mundo. Isso porque a questão 
do lixo tem a ver com o planeta, com sustentabilidade, com poder.

ENTREVISTADORA – Mauro, agora, para encerrarmos a parte da sustentabili-
dade, você sabe que o EcoCâmara continua trabalhando sem uma estrutura for-
mal na Casa. Ele é um comitê com 11 áreas temáticas. os nossos coordenadores 
dividem o tempo com a sua atividade-fim. Qual a sua expectativa sobre o que esse 
comitê pode ser no futuro?

mAuRO – olha, esse comitê obteve uma grande vitória agora, porque está conse-
guindo fazer as licitações de forma sustentável. Eu lembro que, à época, o Demap 
tinha o mesmo diretor de hoje, o Eugênio Amaro. E o Eugênio sempre foi um cara 
muito aberto; no começo chamava seus diretores e dizia: “olha, temos que fazer o 
que eles estão trazendo para nós. Temos que comprar papel reciclado”. No primei-
ro momento, ele nos mostrou que seria difícil comprá-lo porque o preço do papel 
reciclado, que então era fabricado só pela Suzano, era muito caro, e era muito di-
fícil sustentar a licitação com um papel mais caro do que um papel comum. Com 
o passar do tempo, o papel reciclado passou a ser muito utilizado no país inteiro 
e seu custo abaixou. Em seguida veio a questão da água potável, dos garrafões. 
Eu sei que diminuiu muito o volume deles porque instalamos filtros. Também 
diminuímos a compra e o consumo de copos descartáveis – a Rachel osório teve 
a ideia de as pessoas trazerem copos de cerâmica de casa. Então, houve avanços, 
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houve ações que foram positivas, como a diminuição do uso de água para regar as 
nossas áreas verdes, a mudança no sistema de limpeza do espelho-d’água, que hoje 
é feita sem jogar toda a água fora, apenas aspirando a borra do fundo e reaprovei-
tando a água, e um menor consumo de água de garrafões e de copos descartáveis.

ENTREVISTADORA – E de energia.

mAuRO – Sim. Conhecemos na sede do Grupo Suzano, em São Paulo, as lumi-
nárias. As desta sala inclusive são luminárias que ajudam a economizar. Então, 
uma série de exemplos que nós vimos foram aplicados à Casa. Isso é positivo. Eu 
acredito que, para que a gente possa avançar mais, o projeto tem que ter o envolvi-
mento de membros da Mesa. Se não houver esse envolvimento, ficará só uma coi-
sa da parte administrativa da Câmara e haverá uma divisão, como eu vejo hoje na 
prática. Você vai às áreas da Mesa da Câmara e vê que nem há mais as lixeirinhas 
descartáveis juntinhas, como nós fizemos à época, que encontramos em algumas 
áreas públicas aqui dentro.

ENTREVISTADORA – Você sabe como a gente poderia fortalecer um pouco 
mais esse contato com a área política da Casa?

mAuRO – Por meio de campanhas. Acho que vocês tinham que pensar ações de 
propaganda, de divulgação do EcoCâmara, ser mais incisivos e procurar uma ponte 
com o lado político, porque elas não acontecem lá. Na parte administrativa, eu sei 
que dá para levar. Há sempre o bom senso das pessoas que estão dirigindo a área, 
que viram que o EcoCâmara já existe. Houve uma tentativa – eu tenho que falar nis-
to porque isto foi um fato – de tomarem o EcoCâmara, politicamente falando. Um 
deputado federal do Pará viu a atuação do EcoCâmara e procurou o diretor-geral, 
com o respaldo da liderança do partido dele, para que aquela atividade passasse a 
ser do partido dele, para que o EcoCâmara fosse gerido por um deputado.

ENTREVISTADORA – Será que não teria sido aí o nosso canal político?

mAuRO – Será? Se você dá a direção para um deputado pode ter certeza, daqui 
a um ano, ou menos, você não estará mais nessa vaga. Eles vão trocar por alguém 
das relações deles. No período da ditadura militar, os militares descobriram que 
uma das maneiras de “amaciar” o Congresso era dar-lhe benesses, então aumen-
taram os subsídios, os cargos em gabinetes, os carros oficiais. Quando eu cheguei 
aqui, cada deputado tinha direito a um assistente de gabinete – eu era assistente 
de gabinete de um deputado. Aí aumentaram para três, depois aumentaram mais 
e mais tarde criaram a verba indenizatória. Então, eles estavam sempre dando be-
nesses a deputados para que eles ficassem mais quietinhos aqui e não se incomo-
dassem tanto com os desmandos que eram feitos no país. E isso virou uma febre. 
É uma prática que ainda hoje se vê muito aqui na Casa, os deputados vêm para 
cá e querem tirar tudo da instituição. E eles dão muito pouco em troca, porque a 
nossa produção de leis é muito pequena. Hoje, o Congresso Nacional legisla mais 
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em cima do que vem do Executivo e não das coisas que nascem aqui. Esta é uma 
avaliação política muito pessoal. Acredito que, se essa área for dirigida por um 
parlamentar, ela será desvirtuada. Eu não acredito que a nossa ponte com a área 
política deva ser feita dessa forma. E mesmo essa ponte sendo feita, Jacimara, não 
vamos ter cem por cento de sucesso, porque eles são difíceis.

ENTREVISTADORA – Hoje temos um grande apoio do deputado Sarney Filho, 
do PV, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
da Casa. A A3P foi lançada quando ele era o ministro do Meio Ambiente e, por 
isso, ele reconhece a importância do EcoCâmara. Talvez nós possamos, até por 
intermédio dele, achar esse canal de comunicação.

mAuRO – Há outros parlamentares. Mas acho bom que seja ele. Eu sei que há 
outros que também têm essa visão de trabalhar por uma sustentabilidade mais 
efetiva. Acho que, para fazer a ponte, vamos encontrar o caminho, vamos encon-
trar bons companheiros.

ENTREVISTADORA – Tomara.

Mauro, agora, para concluir, eu gostaria que você me dissesse, além dos fatos 
que você já comentou que lhe marcaram, se existe algum outro tema que tenha 
chamado sua atenção, que tenha lhe sensibilizado nesse período em que você 
esteve acompanhando o nosso trabalho.

mAuRO – olha, recentemente eu vi a questão das bicicletas. Tem um nome, que 
não lembro.

ENTREVISTADORA – Programa MoB.

mAuRO – Programa MoB. Achei muito interessante. Eu gosto de bicicleta, mas 
eu me mudei para um condomínio e não tenho coragem de pegar a estrada para 
vir para cá de bicicleta, porque o desrespeito para com o ciclista no trânsito é mui-
to grande. No entanto, acho que o programa ainda não está perfeito.

Eu vi um colega, na semana passada, chegando de bicicleta. Ele tem uma dobrável. 
Ele chegou pela rampa de acesso ao anexo I com a bicicleta, dobrou-a, entrou, foi 
pegar o elevador, mas não foi autorizado. Aí ele teve que esperar o elevador de 
carga. Ele só poderia subir com a bicicleta no elevador de carga. Eu acho que em 
determinados momentos, na hora do rush, na hora de almoço, está correto, mas 
em outros horários ele deveria poder ir em qualquer elevador. Em vários países da 
Europa, no horário normal, entra-se com a bicicleta em qualquer vagão que esteja 
vazio. No horário do rush, somente no último vagão.

ENTREVISTADORA – Poderia ser mais flexível.

mAuRO – Acho que tinha que ser mais flexível, e a campanha poderia ser mais 
intensiva. Além disso, há problemas. Por exemplo, eu não viria de bicicleta vestido 
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de terno, paletó e gravata. Eu viria de bermuda. Eu precisaria tomar um banho e 
me vestir para trabalhar. Eu sei que foi disponibilizado um vestiário com ducha, 
mas os seguranças criaram um problema, não se pode entrar de bermuda para 
chegar até o vestiário. Tem que haver um bom senso nisso, as áreas têm de con-
versar entre si e resolver isso.

ENTREVISTADORA – Acho que isso é uma questão de tempo. A gente já 
iniciou...

mAuRO – É. Achei uma prática extremamente saudável, uma prática que tinha 
que ser reproduzida ainda mais. Sei que está previsto isso. Tomara que aconteçam 
outros vestiários, com mais duchas, com mais armários. É uma ação muito posi-
tiva. Volto a insistir na necessidade de divulgação das ações. Cada nova ação deve 
ter muita divulgação. o teatro é muito importante porque, de certa maneira a 
peça mexe com você, te desarma. Dentro da seção de trabalho, com esquetes bem 
montadas, bem criadas, desarma-se o camarada com um texto gostoso, um texto 
que mostre o que poderia acontecer se ele descartar de maneira correta, se ele tirar 
o clipe do papel, para não ir o grampo. São práticas simples que facilitam a vida 
da pessoa que vai precisar desse papel descartado. A campanha para eliminar to-
talmente os copos descartáveis nas seções poderia ser retomada. Depois que você 
me falou dessa entrevista, eu perguntei para três ou quatro pessoas, e nenhuma 
delas sabia que houve uma campanha para trazer uma caneca para deixar na mesa 
e não ficar usando os descartáveis.

ENTREVISTADORA – Nós fizemos umas oficinas de canecas no Centro de For-
mação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor). As pessoas fizeram canecas, mas 
levaram para casa. Aí não resolveu. Mais alguma consideração, Mauro?

mAuRO – Em relação ao Bosque dos Constituintes, eu estava me lembrando 
de outro fato. As pessoas perguntam se a criação desse bosque tem relação com 
a Constituição de 1988. Tem. Eu trabalhei ativamente durante a Assembleia Na-
cional Constituinte. Chefiava o gabinete do deputado Luiz Inácio Lula da Silva 
naquele momento. Nós e a turma do Ulysses Guimarães trabalhávamos demais. 
Eu me lembro de que, quando foi criado o bosque, o Dr. Ulysses – nós, servidores, 
o chamávamos assim – fez uma fala muito interessante da qual não me esqueci. 
Ele disse que a Constituinte, assim como os deputados, passam, mas o Bosque dos 
Constituintes iria perdurar por 300 anos ou mais e seria a maior lembrança de que 
um dia, depois de 21 anos de ditadura militar, o povo brasileiro havia se reunido 
e elegido uma Assembleia Nacional Constituinte.

Acho que o Bosque dos Constituintes tem que ser tratado com muito carinho. 
Houve uma instituição que tentou acabar com ele para fazer um prédio. Nós, ser-
vidores da Câmara e cidadãos do DF, temos que defender o bosque ferrenhamen-
te, pois ele é um exemplo vivo do processo democrático que vivemos.
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ENTREVISTADORA – Mais alguma outra consideração?

mAuRO – o que marcou essa minha trajetória no EcoCâmara, durante esses dez 
anos, foi o fato de eu ter ficado mais conhecido aqui na Casa.

ENTREVISTADORA – Teve seu momento de sucesso.

mAuRO – Até hoje pessoas me cumprimentam, tocam no assunto. Sempre há 
um colega que diz: “Ah, eu me lembro de você, você fez uma palestra e tal”. Então, 
foi interessante nesse aspecto pessoal. Não é questão de ego, é pelo reconhecimen-
to de um trabalho que foi feito e pelo prazer de ver que persistiu, graças a você. É 
verdade, Jacimara. Sem você, aquilo poderia ter se desmilinguido, de certa manei-
ra. Você deu uma amarração necessária para que a coisa continuasse firme. Então 
é isso. Tenho o prazer de ver que foi uma semente que germinou muito bem, e 
espero que prospere mais.

ENTREVISTADORA – Eu te agradeço por ter participado desse momento his-
tórico, contando essa história. E vou lançar um desafio para que a gente consiga 
trazer para essa comemoração dos dez anos pelo menos um representante da 
nova Mesa.
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Você nasceu no Rio 
de Janeiro e está em Brasília desde 1962. Você viveu desde pequenina em Brasília. 
Pegou o DF (Distrito Federal) em formação.

DÉBORAh DA SIlVA AchcAR – É. Papai veio com essa ideia de ser pioneiro. 
Ele era comerciante, mas veio viver o sonho de Juscelino e trouxe a família inteira.

ENTREVISTADOR – Conte um pouco de sua infância nesse viés, se é que houve 
alguma coisa ligada ao verde. A cidade sempre teve muita árvore e muito verde?

DÉBORAh – A gente tinha muita ligação com a natureza, porque Brasília era um 
céu infinito e as árvores estavam crescendo. o lago tinha acabado de ser feito. Eu 
tinha uma liberdade enorme e andava por todos esses caminhos, que eram livres, 
sem perigo. o Rio de Janeiro era uma cidade verdadeiramente livre, mas, apesar de 
ter vindo para a Asa Norte, a gente considerava Brasília uma cidade livre também, 
porque a gente corria para todo lado. E era muito bonita. Continua sendo, não é?

ENTREVISTADOR – Da sua fase de infância, você se lembra desses espaços 
abertos verdes?

DÉBORAh – Exatamente.

ENTREVISTADOR – Ainda não eram verdes, não é?

DÉBORAh – Não. Verdes, marrons, com os “lacerdinhas”, que eram aquelas for-
mações que se davam com o vento. Lembro-me das flores magníficas que víamos, 
das cores. Era muito bom. E eu me sentia crescendo junto com as árvores. Então, 
me sinto enraizada aqui. Eu faço parte mesmo deste planalto.

ENTREVISTADOR – Você estudou em escolas em Brasília mesmo?

DÉBORAh – Sim. Toda a minha formação foi feita no Colégio Sagrado Coração 
de Maria, depois entrei no pré-universitário. E fiz o científico, em dois anos, entrei 
na universidade em 1974 e me formei em mais dois anos em relações públicas, co-
municação social, no Ceub (Centro Universitário de Brasília). Eu entrei no Ceub 
para ser jornalista, mas durante o curso resolvi fazer relações públicas.

ENTREVISTADOR – Nessa sua época de estudante, tanto no ensino médio, que 
naquela época tinha outro nome, ou na época de universidade, você lembra-se de 
alguma experiência ou de alguma questão ligada à questão ambiental?

DÉBORAh – Não, ninguém falava nada sobre esse assunto. Não havia essa 
preocupação.

ENTREVISTADOR – Depois de fazer o curso de relações públicas, onde você foi 
trabalhar?

DÉBORAh – Em empresa aérea. Primeiro, trabalhei três anos na Varig e depois, 
na Alitália.
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ENTREVISTADOR – Na companhia aérea tampouco tinha esse tipo de 
preocupação.

DÉBORAh – Tampouco. Isso era totalmente desconhecido. Ninguém falava 
sobre ecologia, ninguém falava que os recursos naturais poderiam terminar. o 
único contato que tínhamos com o assunto era por meio de um pessoal, ao qual 
fornecíamos passagens aéreas, que trabalhava na FAo (organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação). Eram cientistas e se preocupavam com 
essas causas e, às vezes, falavam sobre esse assunto.

ENTREVISTADOR – Mas era um assunto completamente estranho, não é? Você 
ficou anos na companhia aérea e depois resolveu prestar concurso para a Câmara? 
Como foi?

DÉBORAh – A Alitália ia fechar, eu já sabia que seria mandada embora. Escutei 
no rádio que teria um concurso para o Senado para a área de relações públicas. 
Telefonei para uma amiga que trabalhava na Fiat e que também era de relações 
públicas, mas ela não queria estudar. Eu também não queria, mas precisava saber 
pelo menos alguma coisa de Regimento Interno. Fui então fazer um curso de Re-
gimento Interno e gostei de estudar de novo. Aí comecei a frequentar um curso 
noturno, porque eu trabalhava o dia inteiro. Fiz a prova para o Senado, fiquei em 
19º lugar, mas só havia dez vagas. Chamaram treze pessoas e depois a Câmara 
resolveu aproveitar o pessoal que não tinha sido chamado nesse concurso e eu fui 
convidada a vir para cá.

ENTREVISTADOR – Você entrou na Câmara em que ano?

DÉBORAh – Entrei em 1998, em agosto. Estavam comemorando os dez anos 
da Constituição. Trabalhei nessa comemoração e soube que a nossa Constituição 
tinha sido a primeira a inserir um artigo sobre meio ambiente, o art. 225. Foi nessa 
época que comecei a ter um pouco mais de contato com as questões ambientais, 
com as leis. Fui me aproximando, observei que a Associação dos Servidores da 
Câmara dos Deputados (Ascade) recolhia o papel bom que era descartado na 
Casa. E me incomodava muito a situação dos catadores, que pegavam os restos, 
andavam com os cavalos maltratados e inclusive com crianças. Até que, em 2001, 
comecei um curso de pós-graduação em comunicação estratégica, mobilização e 
marketing social. Nesse curso, uma das ações de mobilização social demonstrada 
seria a criação de um grupo de pessoas que coletasse o papel de toda a Esplanada 
dos Ministérios para fazer cadernos para os jovens carentes. E me veio a ideia de 
fazer um projeto com o papel que recolhíamos aqui na Câmara. Em vez de ir para 
nossa associação, que de certa forma era uma associação rica, tinha receita, fosse 
diretamente para os catadores.

ENTREVISTADOR – Então, foi daí que nasceu essa sua ideia de envolver e criar 
alguma forma de organização para dar renda aos catadores?
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DÉBORAh – Foi. Juntei relações públicas com o curso que eu havia feito de mo-
bilização. Era uma forma de mobilizar todo mundo na Câmara e revertermos isso 
para a sociedade, para o bem comum.

ENTREVISTADOR – E como esse trabalho entrou na Casa?

DÉBORAh – Fiz um projeto e entreguei para minha chefa, que na época era a 
Júnia Maria Araújo Malachias; ela mostrou para o nosso diretor, que era o Flávio 
Elias Ferreira Pinto. Eles tiveram uma reunião com o diretor-geral, que na época 
era o Dr. Sérgio, e o Tião Carneiro (Sebastião Carneiro), que tinha trabalhado no 
GDF (governo do Distrito Federal) com coleta seletiva, no SLU (Serviço de Lim-
peza Urbana do Distrito Federal), entrou na sala pedindo licença, interrompeu 
um pouco a reunião deles e disse que precisava marcar uma reunião com o Sérgio 
para falar sobre a coleta seletiva. os meus chefes se lembraram do meu projeto e 
falaram para eles que havia um projeto feito. Então, o Dr. Sérgio, a partir daquele 
momento, resolveu organizar um grupo de trabalho para tratar do assunto.

ENTREVISTADOR – Aí você foi chamada para esse grupo.

DÉBORAh – Sim. Não lembro o nome de todos, mas éramos vários colegas, de 
vários setores, por exemplo, Tânia Maria Fonseca Pinto; Rômulo Câmara; Antô-
nio Pedro; Rachel osório; Pedro, da Atec; Sílvio, do Demap.

ENTREVISTADOR – Você se lembra dessa fase inicial? Esse era um assunto até 
então desconhecido para todo mundo. Como foi feito isso? Você fez alguma ex-
planação? Com foi o processo dessa organização inicial?

DÉBORAh – Nós nos apresentamos e cada um falou da sua área, da sua experi-
ência e sobre o que poderia ser feito. Começamos a fazer diagnósticos e a pensar 
uma maneira para nos organizarmos.

Nessa mesma época, o Ministério do Meio Ambiente ofereceu um curso em ges-
tão ambiental. Alguns colegas fizeram esse curso. Éramos diretamente ligados 
ao chefe de gabinete da Diretoria-Geral, que era o Gardel Rodrigues do Amaral. 
Tanto ele quanto a Juliana França Marinho, que era sua assessora, eram muito 
sensíveis à causa, tanto que o EcoCâmara foi o primeiro projeto da Assessoria de 
Projetos e Gestão Estratégica (Aproge).

ENTREVISTADOR – Desse período, você se lembra de alguma discussão? Era 
mais difícil convencer ou era mais difícil esclarecer? Como era a consciência 
das pessoas?

DÉBORAh – Ninguém tinha consciência sobre isso. Nós do grupo nos sensibili-
zamos e fomos tomar conhecimento, ler, estudar. Vimos exemplos de associações 
em outros estados. Houve inclusive uma viagem para São Paulo – fomos eu, o 
Mauro de Deus e o Sílvio Ricardo Fogaça Hofsttater –, para vermos como fun-
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cionava a Suzano Papel e Celulose e outros exemplos. Conhecemos uma oNG 
do grupo Suzano que funcionava muito bem – Instituto Ecofuturo. Então, houve 
um longo tempo de estudo antes do lançamento do EcoCâmara. Naquela época, 
já usávamos o Interlegis e eu tentei mobilizar todas as assembleias legislativas no 
Brasil para servir de exemplo, para as pessoas copiarem. Tivemos algum sucesso, 
mas era difícil, porque tem que ter alguém que dê continuidade a essa atividade e 
nem sempre tínhamos pessoas disponíveis para isso. Mas a mobilização foi feita já 
no lançamento da campanha.

ENTREVISTADOR – Você participou da interlocução com os catadores de papel?

DÉBORAh – No começo, sim. Eles eram muito carentes, não tinham sequer 
documento. Então, a Tânia Maria Fonseca Pinto, que ficou diretamente ligada a 
eles, foi quem providenciou toda a documentação deles, o que culminou com a 
assinatura de um contrato de cooperação da Câmara com os catadores. Mas isso 
demorou alguns anos, não foi de uma hora para outra. Aconteceu na minha ges-
tão como coordenadora, que começou depois da do Mauro de Deus, o primeiro 
coordenador.

ENTREVISTADOR – Voltando no tempo, o grupo de trabalho pensou, discutiu, 
viu exemplos e fez um relatório? A que resultado chegou esse grupo?

DÉBORAh – o resultado foi a implantação da coleta seletiva e a criação do 
EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – Você lembra como nasceu o nome, teve discussão?

DÉBORAh – Foi muito fácil, ecologia e Câmara – EcoCâmara.

Não, foi consenso. organizou-se o evento de lançamento desse projeto. Em 2002, 
o presidente da Casa era o Aécio Neves, do PSDB, e ele estava dando muita força 
para o nosso projeto, porque ele estava se lançando a candidato a governador em 
Minas Gerais e queria usar nosso trabalho como exemplo na campanha dele.

ENTREVISTADOR – Ele usou?

DÉBORAh – Eu não acompanhei a campanha em Belo Horizonte, mas acredito 
que sim. Tenho notícias de que Minas Gerais é um estado que avançou muito 
nessa área de coleta seletiva, de acordo de cooperação entre governo e iniciativa 
privada. Acho que foi a partir desse modelo, pelo menos gosto de acreditar nisso.

ENTREVISTADOR – Aí começou o EcoCâmara propriamente dito. Quais foram 
as primeiras ações de que você se lembra?

DÉBORAh – Foi a conscientização das pessoas aqui dentro. Tivemos teatrali-
zação, foram feitos bonecos, e havia uma moça que se fantasiava de Ecologilda. 
Todo mundo brincava dizendo que a Ecologilda parecia comigo, que eu tinha 
arrumado alguém para desenhar em cima da minha figura, mas não foi assim, eu 
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nem conhecia as pessoas que a desenharam na época. Começamos principalmen-
te com esse trabalho. Mandamos confeccionar os adesivos para as latas, que até 
hoje são os mesmos. Houve algumas ações na área de compras também, tentamos 
comprar papel reciclado. Foi muito difícil.

ENTREVISTADOR – Eu queria saber como foi esse trabalho de conscientização. 
Foi difícil por quê?

DÉBORAh – Foi difícil porque mudar os hábitos é difícil. Não temos somente 
servidores, temos uma cidade aqui na Câmara. o pessoal da limpeza, por exemplo, 
queria economizar sacos de lixo, mandava misturar tudo. Nós tínhamos que tra-
balhar isso. É um trabalho de formiguinha, mas que está coroado nesses dez anos.

ENTREVISTADOR – E o EcoCâmara nasceu, mas ele não era ainda um grupo ofi-
cializado. Como foi a transição dessas ideias da coleta seletiva para o EcoCâmara?

DÉBORAh – o EcoCâmara – Núcleo de Gestão Ambiental – foi criado e ficou 
ligado à Diretoria-Geral. Foi o primeiro projeto especial da Diretoria-Geral. À 
época, o Mauro de Deus era o coordenador e eu era a subcoordenadora, mas nós 
não tínhamos uma sede. Depois de um ano, em 2004, o Mauro passou a coorde-
nação para mim. Comecei a criar uma metodologia assertiva. Fiz o planejamento 
estratégico e convidei a Jacimara Guerra Machado para vir para a Câmara. Ela 
trabalhava no Ministério do Meio Ambiente, e aqui seria a nossa chefe-técnica.

ENTREVISTADOR – Antes de passarmos adiante, conte mais como foi esse pla-
nejamento estratégico inicial.

DÉBORAh – Definindo o que queríamos fazer e onde chegaríamos na minha 
gestão. Esse planejamento estratégico foi o primeiro da Câmara e estava até outro 
dia na internet. Quando o entreguei para o Dr. Sérgio, ele achou interessante, por-
que eu dizia o que queria fazer, quais eram as metas, o que era necessário e como 
iria medir as ações.

ENTREVISTADOR – Sobre o convite para a nossa técnica Jacimara, como foi 
isso? onde você a conheceu?

DÉBORAh – o Sebastião Carneiro, que já conhecia a Jacimara, nos informou 
sobre a A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública). A Jacimara foi cha-
mada para fazer uma palestra para o grupo. Nós nos identificamos e começamos 
a trocar muitas ideias. A partir disso, quando eu assumi, convidei-a para me aju-
dar a escrever o planejamento estratégico. Ela veio com a maior boa vontade e eu 
perguntei ao Dr. Sérgio se não seria possível fazer um convite para ela vir para a 
Câmara, e ele conseguiu.

ENTREVISTADOR – Muito bem. Durante a sua gestão, você ficou um ou dois 
anos à frente do EcoCâmara?
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DÉBORAh – Um ano. Uma das coisas que implantei foi a seguinte: o gestor não 
deveria passar muito tempo no cargo. Ele deveria entrar com o projeto, com o que 
ele quisesse alcançar, e teria um vice. Esse vice assumiria, em seguida, por estar 
ciente das atividades, para não interrompê-lo. Um dos pontos importantes para 
mim foi a criação do Escritório Verde.

ENTREVISTADOR – o que é o Escritório Verde? Conte um pouquinho.

DÉBORAh – o Escritório Verde é onde fica o Núcleo de Gestão Ambiental – 
EcoCâmara. Lá tem a Vitrine Verde, que é uma exposição de produtos biode-
gradáveis ou ecologicamente corretos. Por muito tempo, tivemos, por exemplo, 
um ar condicionado cedido pela representante da EcoBrisa, cadeiras dos Irmãos 
Campana, além de outros produtos. Foi lá, no Escritório Verde, que fizemos a 
cerimônia de assinatura do convênio com os catadores de papel, durante a minha 
gestão como coordenadora.

ENTREVISTADOR – Uma das características do EcoCâmara, além desse ro-
dízio, é a questão do voluntariado. Isso também ficou patente no planejamento 
estratégico?

DÉBORAh – Não. Essa foi uma ação idealizada pela Rachel. Na época, teve o 
Setembro Verde, uma parceria com a Fundação SoS Mata Atlântica – a SoS. Nes-
se evento, realizamos um concurso de boas práticas ambientais. os participantes 
podiam sugerir novas práticas ou ações a serem desenvolvidas na Casa, em prol 
do meio ambiente. Aos autores das melhores contribuições distribuímos mudas 
de plantas. A ideia vencedora foi a do Jairo Brod, que sugeriu criar o programa 
Ecocamarada, mas ela só pôde ser implantada muito tempo depois, por falta de 
alguém para ser gestor dela. Fizemos uma parceria com a Fundação SoS Mata 
Atlântica, que nos mostrou seu exemplo de voluntariado. o Cefor assumiu essa 
parte de educação ambiental e voluntariado, e ela começou a funcionar melhor. 
Mas isso foi depois de mim. 

ENTREVISTADOR – Você era vice do Mauro de Deus e tinha quem de vice?

DÉBORAh – Rachel osório, da Seção de Jardins.

ENTREVISTADOR – E aí ela continuou o trabalho. E o que você foi fazer? 

DÉBORAh – Eu continuei na Secom, mas atuava junto ao EcoCâmara, sempre 
que podia. Na gestão da Rachel, acho que eu estava sempre junto, ajudando na 
continuação dos trabalhos. Eu me vesti de Ecologilda várias vezes.

ENTREVISTADOR – Você assumiu a personagem, então?

DÉBORAh – Assumi. Quando alguém precisava vestir, era eu.

ENTREVISTADOR – Essa questão da ecologia entranhou na sua vida e você se 
filiou ao Partido Verde. Como foi?
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DÉBORAh – Como faço um trabalho de educação para cidadania e para a de-
mocracia – trabalho na visitação aqui no Congresso Nacional –, tenho o discurso 
de que as pessoas devem tentar a vida política, que todo mundo tem de se integrar, 
saber, etc. Então recebi um convite do Partido Verde, que estava precisando de 
mulheres para cumprir quota. Em princípio, não queria me candidatar de jeito 
nenhum, nunca tinha pensado nisso, mas me senti incoerente. Como não gos-
to de ser incoerente, eu tinha que atender o chamado. Primeiro, porque era um 
chamado do verde, da área ambiental e, segundo, porque ia diretamente a favor 
do meu discurso. Tive a experiência. Sou, até hoje, filiada ao Partido Verde, mas a 
experiência de ser candidata aconteceu só duas vezes. A primeira para deputada 
distrital e depois, para vice-governadora num mandato tampão. Não quero mais.

ENTREVISTADOR – Qual é o seu engajamento político hoje? Como é que você 
atua nessa questão do verde?

DÉBORAh – Eu atuo falando com as pessoas que vêm aqui na Câmara, quando 
eu trabalho no final de semana, divulgando o EcoCâmara sempre que eu posso e 
conscientizando as pessoas de que o mundo é finito. A gente tem de tomar cuidado.

ENTREVISTADOR – Houve mudanças na sua vida?

DÉBORAh – Parei de fumar e de mascar chiclete. Eu cuido para não desperdiçar 
muita água. Meu banho é mais rápido. Para escovar os dentes, eu uso o copo. Em vez 
de acender a luz, eu abro a janela. Então, alguns cuidados mudaram meus hábitos.

ENTREVISTADOR – Você se tornou uma agente ecológica?

DÉBORAh – Não perfeita.

ENTREVISTADOR – Você, recentemente, participou da Rio+20. Como foi ver 
de perto essa discussão, passados vinte anos das primeiras conversas que trataram 
do assunto? o que você enxergou de diferente daquilo que você acabou de narrar 
para nós, da falta de engajamento que existia?

DÉBORAh – Ali você vê que realmente a discussão alcançou um nível global res-
soante. A sociedade inteira está exigindo isso, mas os governos ainda têm pouco 
compromisso, porque são obras que ninguém vê, como obras de infraestrutura, 
tratamento de esgoto. Tem uma coisa que sempre digo que é uma responsabili-
dade do governo: a pobreza. o pobre tem urgência. Não está preocupado com a 
questão ambiental. Ele constrói a casa dele onde der, arranca uma árvore, não está 
preocupado com o assoreamento do rio, pois ele tem necessidades urgentes. Se o 
governo se organizasse melhor, ele vislumbraria uma maneira de viver mais dig-
namente e não faria isso. E eu não digo nem só do pobre porque aqui em Brasília 
nós temos exemplos de invasão, como Vicente Pires, que é um desastre ambiental. 
Mas ali não há ninguém pobre, não é?
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ENTREVISTADOR – Você é ecocamarada? o que é ser ecocamarada para você?

DÉBORAh – Ser ecocamarada é estar sempre pronto para, quando convoca-
do, agir. É estar ali para ajudar a disseminar as campanhas. Esse é o sentido do 
ecocamarada.

ENTREVISTADOR – Para você, que continua atuante e presente nessas discus-
sões, o que o EcoCâmara pode fazer a mais, para onde deve caminhar?

DÉBORAh – Eu, infelizmente, não sou tão próxima quanto gostaria, mas eu 
sempre acompanho o programa e acho que ele está no caminho certo. Está abrin-
do cada vez mais seu leque de ações, mas há algumas coisas que eu ainda gostaria 
de ver consolidadas, tais como o carbono neutro. 

Nós fomos o primeiro Parlamento “carbono neutro do mundo”, plantamos árvores 
em São Paulo e depois essa atividade parou. A falta de continuidade de algumas 
ações me incomoda. A gente fica às vezes sem resposta. Por que não continuar? 
Por exemplo, a fundação SoS Mata Atlântica interrompeu nossa parceria no plan-
tio de árvores para neutralizar nossas emissões de carbono. Porque isso aconte-
ceu? Pretendemos retomar esta atividade? Mas em relação a outras coisas estou 
muitíssimo orgulhosa, por exemplo, de estarmos fazendo dez anos, de termos 
conseguido chegar aqui, de termos ganhado vários prêmios, de sermos exemplo 
para vários órgãos federais, de Brasília e de outras cidades. Somos referência.

ENTREVISTADOR – Déborah, nós estamos caminhando para o final do nosso 
bate-papo e eu queria que você se lembrasse de alguma dificuldade, de alguma si-
tuação de saia justa vivenciada durante esse período relativo à questão ambiental. 
Você tem alguma história legal para nos contar?

DÉBORAh – As histórias legais que me vêm à cabeça foram na época da inau-
guração do Escritório Verde, quando a Jacimara indicou uma amiga para trazer 
uma turma da universidade. Foi aí que escutei, pela primeira vez, a palavra “trans-
versalidade”. Eu fiquei pensando: que palavra é essa? o que é isso? o que é ser 
transversal? E eu descobri que nós éramos transversais, que o EcoCâmara era isso 
dentro da Câmara dos Deputados.

ENTREVISTADOR – o que é ser “transversal”?

DÉBORAh – É estar inserido em todos os assuntos. A gente influencia tudo. 
Hoje conseguimos atuar com mais facilidade em todos os departamentos. Acaba-
mos de ganhar um prêmio da A3P, na categoria de inovação, com a iniciativa da 
Licitação Sustentável. o pessoal que fez as novas obras e reformas nos apartamen-
tos funcionais já as fizeram dentro desse espírito de sustentabilidade. A nossa fro-
ta já está sendo mudada para carros híbridos. Temos a biolavagem. Eu não posso 
citar uma saia justa, pois houve tantos momentos pelos quais a gente passou.
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ENTREVISTADOR – E os de alegria?

DÉBORAh – os de alegria são maiores ainda. o lançamento da campanha de 
coleta seletiva, antes mesmo de criar o programa EcoCâmara, foi uma alegria. 
Usamos, à época, o sistema de vídeoconferência do Interlegis, e várias assembleias 
participaram. As pessoas gostaram das discussões sobre resíduos e coleta seletiva 
e permaneceram conosco até o fim da conferência. A campanha teve um resulta-
do muito bom também. A nossa Ecologilda no teatro, visitando as salas, foi outra 
ação legal. E vários outros momentos. Eu vestida de Ecologilda, plantando árvore 
em São Paulo, também foi bem legal.

ENTREVISTADOR – Eu quero agradecer a sua participação e suas palavras fi-
nais, Déborah.

DÉBORAh – Já conseguimos muito e vamos conseguir muito mais. Eu espero 
que, daqui a mais dez anos, estejamos gravando os vinte anos do EcoCâmara, e eu 
possa dizer mais um monte de coisas que os nossos colegas fizeram.
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atividades na Casa, atuou no Pró-Saúde, no Departamento de Finanças e atualmen-
te está na Coordenação de Habitação (Cohab). Participa do EcoCâmara desde 2002, 
quando foi formado o grupo de trabalho destinado a formular a proposta de serviço 
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Resumo do depoimento:

Depoimento sobre a questão socioambiental na coleta seletiva e na imple-
mentação da ecolavagem de carro na Câmara dos Deputados.
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ENTREVISTADORA (JAcImARA GuERRA mAchADO) – Tânia, como foi 
o seu trabalho com a questão social no EcoCâmara, você já tinha alguma ativi-
dade voltada à questão ambiental ou à questão social antes de vir para a Câmara 
dos Deputados?

TÂNIA mARIA FONSEcA PINTO – Consciência ambiental eu só tinha com re-
lação à água mesmo, por saber que é um bem que se esgota. Todo o conhecimento 
de sustentabilidade eu adquiri no EcoCâmara.

Pude participar de vários workshops. Conheci pessoas como você Jacimara, que 
tem uma bagagem excepcional. Eu a perturbava muito no início. Você não tinha 
vindo para a Câmara, mas eu buscava seus conhecimentos com relação ao que era 
trabalhar com sustentabilidade dentro do serviço público.

os nove anos que fiquei no EcoCâmara foram gratificantes pelo conhecimento 
que adquiri tanto na área de gestão ambiental quanto com relação à Câmara. Co-
nheci, através do EcoCâmara, muitas pessoas da Casa, além da sua sistemática 
administrativa. Sou muito grata a isso.

Fiz parte do primeiro grupo que se transformou no EcoCâmara. Foi um grupo de 
trabalho com pessoas de diversos setores, das áreas atinentes à sustentabilidade.

ENTREVISTADORA – Em 2002 ou 2001?

TÂNIA – Em 2001 o grupo começou a pensar a implantação da coleta seletiva. 
Em março de 2002 tivemos o primeiro encontro com diversas áreas. A Câmara 
trouxe até nós diversos profissionais da área de gestão ambiental, que nos passa-
ram informações. Entre eles nos foi apresentado o nome de uma pessoa que na 
época estava muito engajada na formação do A3P, que era você, Jacimara. Tivemos 
a satisfação de você ter nos recebido muito bem. Em nenhum momento você nos 
negou ajuda, foi uma parceria muito gratificante.

A partir daí fomos trabalhando as diversas áreas dentro do grupo. Fiquei com a 
área social, que na época nem era o meu forte.

ENTREVISTADORA – Você conseguiu fazer vários trabalhos na área social. 
Você já tinha algum envolvimento nessa área? Por que você ficou com essa parte?

TÂNIA – Eu não tive muita escolha. Fui incumbida dessa área e aceitei. Acho que 
foi devido a eu ser muito falante. A partir daí, começamos a trabalhar e primeira-
mente entender o que era esse trabalho social aplicado à sustentabilidade.

A Câmara, na época, já tinha um grupo que catava seus resíduos descartados. 
Esse grupo foi apresentado a nós. o primeiro encontro foi bem dramático, por-
que os catadores só brigavam. Eles se subdividiam em grupos, não existia uma 
formação social nem de empresa. Então, à Coordenação Social, que era minha, 
foi atribuída a função de trazer esse grupo para trabalhar com a Câmara. Seria 
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muito mais simples para a Câmara pegar uma cooperativa que já estava formada, 
apoiada por outras entidades do Estado. Mas a Câmara tinha o objetivo bem claro 
de ajudar esses que já trabalhavam aqui na área dos prédios da Câmara há anos. 
Isso nos daria mais trabalho? Sim. Mas também teríamos uma satisfação pessoal 
ao vermos essas pessoas tendo uma oportunidade de melhorar socialmente. Nós 
começamos a buscar apoio dos governos federal e do Distrito Federal. o governo 
local foi na época um grande parceiro e continua sendo. Sempre manteve as por-
tas abertas para a Câmara. E eu me preocupava como nós iríamos ajudar, pois o 
orçamento da Câmara não pode dispor de valor para uma entidade que tem fins 
lucrativos. Na verdade, o que eles visavam era o sustento de suas famílias. Eles 
precisavam disso. Em uma das reuniões do grupo, uma colega falou uma frase 
muito sábia, que o nome Câmara dos Deputados abre as portas.

Então, todas as vezes que nós buscamos apoio fora da Câmara, o nome Câmara 
dos Deputados nos foi extremamente benéfico. Foi assim que conseguimos apoio 
de entidades de fins sociais, como a Fundação Banco do Brasil e a Caixa Econômi-
ca, que na época estava criando sua área de sustentabilidade. A partir daí, tivemos 
contato com oNGs, que trabalhavam tanto pessoas quanto serviços, até chegar-
mos a agrupar aqueles catadores numa cooperativa, que se chama Cooperativa de 
Reciclagem, Trabalho e Produção (Cortrap), e instituí-la como pessoa jurídica.

Então, nós demos os primeiros passos. Colocamos, à frente daquelas pessoas, a pes-
soa jurídica, a cooperativa em si. Ao passo que eles aprendiam para que serviam 
aqueles resíduos e o que os resíduos poderiam dar a eles além do retorno financeiro, 
nós também aprendíamos o que cada órgão governamental poderia fornecer e que, 
para avançar, a cooperativa precisaria estar inscrita junto ao órgão competente, ou 
seja, precisaria ser pessoa jurídica. Uma coisa que me marcou muito foi que, quando 
me designaram para a área social, eu disse que não queria reunião com os catadores 
porque eles ameaçavam, eram agressivos. Aí me falaram que só haveria reunião 
com vinte e sete mulheres que são cooperadoras e catadoras. Essa reunião foi mar-
cada pela manhã, eu cheguei às 10 horas. Eu entrei na sala e elas estavam sentadas 
em círculo. Quando dei bom dia e estendi a minha mão para a primeira, que estava 
logo à frente, ela teve um gesto que até hoje me causa espanto. Ela olhou para mim, 
olhou para as mãos dela, passou as mãos em sua roupa e só então ela as estendeu 
para mim. Todas foram fazendo o mesmo gesto. Para mim, foi terrível! Como que 
eu apresentava superioridade ali, se eu também era uma mulher?

Aquilo ali me chamou tanto a atenção que na hora eu pensei como nós, mulhe-
res, precisamos melhorar. Tocou-me muito, emocionalmente. Aquelas mulheres 
se sentiam pequenas, se sentiam o próprio resíduo que era descartado. Então, 
enxergamos que nós precisávamos trabalhar não só a pessoa jurídica, mas cada 
um daqueles componentes que a formavam. Foi um momento em que eu hesitei 
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muito em continuar porque eu sou um pouco emotiva e eu pensei que não daria 
conta daquilo. Eu nunca vou esquecer isso porque, para mim, foi muito chocante.

Aí, começamos a trabalhar, buscamos uma oNG, chamada Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR). Tinham vindo desta oNG vários coo-
perados, que, na época, eram, de fato, meninos e meninas de rua. Eles ocupavam as 
ruas do nosso DF (Distrito Federal). Essa oNG trabalhava com eles, fazia o assis-
tencialismo, todo aquele trabalho social. Nós buscamos essa oNG como parceira, 
para nos ajudar a saber o momento certo para falar e o que falar. Muitas vezes, nós 
tínhamos que ser impositivos, porque eles tinham muito enraizado aquele discurso 
de coitado, excluído: “Eu não consigo nada”, “eu moro ao relento”. Ao mesmo tem-
po em que começamos a trabalhar a pessoa jurídica, nós buscamos ajuda da Uni-
versidade de Brasília (UnB) e da Secretaria de Educação, para que essas pessoas, a 
maioria analfabeta, enxergassem um pouco de cidadania para elas. Elas tinham esse 
direito. Então, através do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos, nós con-
seguimos que 70% dos que eram analfabetos fossem alfabetizados. Ficamos muito 
gratos de ver a primeira vez que eles conseguiram escrever o nome. Fomos nos en-
volvendo e aquilo passou a ser o meu dia a dia. Tudo que eu ouvia em reportagens, 
procurava conversar em casa com vista a buscar melhorias para esses catadores.

ENTREVISTADORA – Nessa época, onde você estava trabalhando?

TÂNIA – No Departamento de Finanças. o que eu fazia não tinha nada a ver 
com a minha atividade no EcoCâmara. Passados aqueles primeiros momentos, 
nós buscamos o governo local para alocar essas pessoas. Elas precisavam ter um 
endereço. Elas ficavam por trás da Academia de Tênis. Na época houve um incên-
dio absurdo e elas perderam muita coisa. Ficaram morando, de fato, ao relento.

Fomos batendo nas portas literalmente até chegarmos na Secretaria Social do 
GDF. Fomos recebidos pela secretária, da época, que viabilizou um terreno na ci-
dade Estrutural para que elas mudassem para lá e passassem a ter ali uma área de 
trabalho. Esse terreno não foi registrado para a Cortrap. o GDF disse que, passa-
da toda aquela tramitação, eles fariam a doação do terreno, como estava sendo fei-
to para outras entidades. Isso tudo foi colocado em documento oficial. Buscamos 
ajuda financeira, buscamos parceiros, que foram: Caixa Econômica; Jacimara, que 
nessa época já estava conosco; Fundação Banco do Brasil; SLU (Serviço de Limpe-
za Urbana do Distrito Federal), que nos ajudou muito, indicando-nos formas de 
conseguirmos os equipamentos necessários. Colocamos as pessoas para fazerem 
cursos. Nós levávamos voluntários para darem cursos no local que eles chamavam 
de galpão, onde hoje funciona a sede da Cortrap. Foram voluntários: Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), um pessoal da UnB da 
área de gestão ambiental e o do Unitrabalho, que também é um grupo dentro da 
UnB, Fundação Banco do Brasil, Ministério do Meio Ambiente e Presidência da 
República. Eles iam até o local fornecer informações e treinamento. Na época, o 
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Sebrae foi um grande aliado, indicou a cada cooperado o que era ser da coopera-
tiva, o que era ser cooperado, porque, para eles, não havia qualquer sentido. Para 
eles era cada um por si, eles não trabalhavam como cooperativa. Com a ajuda do 
Sebrae e da UnB, eles passaram a ter conhecimento e a agir como cooperativa. 
Eles entenderam que eram um grupo que trabalhava para o todo. o fruto desse 
trabalho era dividido entre as partes, mas de forma igualitária.

Então, dentro daquela formação, nós os ajudamos a se estruturarem administrati-
vamente. Eles passaram a ter ciência de que precisavam de um representante, um 
vice e outras pessoas que também respondessem pelas diversas áreas administra-
tivas da cooperativa. Fizemos isso buscando dar a eles o crescimento da autoesti-
ma, a cidadania e o conhecimento. o atual presidente da Cortrap foi um dos que 
nós alfabetizamos. Essa alfabetização foi feita, inclusive, pela minha irmã, porque 
estávamos tendo dificuldade com a Secretaria de Educação. Ela como educadora, 
se propôs a ir até lá.

ENTREVISTADORA – Então, você envolvia até sua família?

TÂNIA – Envolvia todo mundo. Eu cheguei a ir ao galpão no fim de semana. Na 
época, minha filha mais velha era pequena e eu a levava até lá e mostrava tudo 
aquilo para ela. Isso é bom, porque a gente passa a incutir, na nossa família, a 
consciência de que, por vezes, temos coisas demais. Se as dividirmos com outros, 
não vai fazer falta. Também temos que ter a consciência de que aquilo que a gente 
coloca no lixo – que na verdade não é lixo, porque pode ser todo reaproveitado – 
para outros tantos, é vida, é comida.

ENTREVISTADORA – Você sabia de tudo isso antes de começar, tinha essa 
mentalidade?

TÂNIA – Não. Eu a adquiri no EcoCâmara. Hoje eu sou tão pão-duro! Sinto uma 
agonia quando vejo gasto de papel, descarte incorreto. Às vezes, eu tenho que me 
policiar para não ser a “ecochata”.

ENTREVISTADORA – Na Coordenação de Habitação (Cohab), você é a 
“ecochata”?

TÂNIA – No começo, quando eu cheguei, eu me controlava para não falar nada. 
Com o tempo, fui mostrando que poderiam usar a caneca, a garrafinha, reutilizar 
o papel. A Cohab adotou essas práticas com muita naturalidade. Lá o pessoal é 
muito consciente, é um grupo bom.

ENTREVISTADORA – Quer dizer que, além de ter se envolvido com a questão 
social, na formação da cooperativa, você passou a ser uma multiplicadora de ati-
tudes, de comportamentos dentro do ambiente de trabalho?
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TÂNIA – Sim. É interessante que, hoje, por onde passo, me reconhecem como a 
Tânia do EcoCâmara. Também me tornei conhecida porque a Cohab participa 
de muitos certames licitatórios. A Câmara, há algum tempo, opta pela bandeira 
verde nas licitações. Então, isso é sempre lembrado. Quando chega o processo 
licitatório, os colegas da área procuram observar se a empresa fornecedora está 
de acordo com as normas de sustentabilidade. As pessoas lembram que fui do 
EcoCâmara, que sei sobre aquilo. Isso é muito legal.

ENTREVISTADORA – Você virou uma referência dentro da Cohab.

TÂNIA – Acabamos tornando isso uma referência e os colegas abraçam a causa, 
mesmo que por osmose.

ENTREVISTADORA – Houve algum momento nessa trajetória, nesse trabalho 
social com a Cortrap, em que você teve vontade de desistir?

TÂNIA – Sim. Por diversas vezes. Muito pelo fator administrativo, porque 
o EcoCâmara precisava ter um grupo que fosse integralmente dedicado, para 
prestar assistência a esse trabalho. Eu tinha que me desdobrar entre a minha área 
de trabalho, onde eu era lotada, e o EcoCâmara. Além disso, havia os problemas 
sociais dentro da cooperativa, com os quais, muitas vezes, era difícil lidar: a ques-
tão da fome, do dinheiro, que não dava para todos, os desajustes entre eles, os 
conflitos. Eu tinha muita dificuldade em lidar com isso. Nós tivemos que adotar 
uma postura nos últimos anos de sargentão. Nós éramos bastante impositivos, 
estabelecíamos metas para que eles as cumprissem, sempre com o coração muito 
apertado e com receio de que eles não conseguissem cumpri-las e que o contrato 
fosse quebrado. Eu tinha esse receio porque sabia que os que criavam os conflitos 
eram uma minoria que poderia minar todo aquele grupo, todo aquele trabalho. 
Foi uma dificuldade grande, durante os anos que nós trabalhamos com eles, pro-
curávamos encontrar aquele ponto certo de conversa. Nós tivemos anos de paz, 
de diálogos muito bons, mas mudar a cultura é muito difícil. Teríamos que ter 
um trabalho não apenas com algumas horas dedicadas para acompanhar esses 
grupos, mas sim dias, semanas, meses. Devido as minhas atividades dentro da 
Câmara, não podia dispor de todo esse tempo para acompanhá-los, visando tor-
nar aquele grupo tanto eficiente quanto eficaz. Não alcancei 100% de eficiência.

ENTREVISTADORA – Em 2010, o DF editou um decreto que falava da lavagem 
ecológica, a biolavagem. Essa foi outra atividade social que você encampou?

TÂNIA – Era um aprendizado grande, porque lidar com esses grupos não é fácil. 
Nós já tínhamos as portas do GDF abertas. Aqui na Câmara, nós tínhamos apoio 
da Diretoria-Geral e de alguns departamentos. Então, não foi difícil agir aqui nem 
fora. o difícil era lidar com os grupos envolvidos, seja na captação de resíduos, 
seja na biolavagem. Muitas vezes, a gente deixa o carro para lavar, porque aquela 
pessoa ali precisa ter um dinheirinho do final de semana. o interessante é que 
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descobrimos pessoas que estavam aqui na Câmara há trinta anos fazendo o mes-
mo trabalho. Várias dessas pessoas têm ensino médio, carteira de motorista, curso 
de informática, ou seja, têm uma formação escolar que daria para estar em uma 
situação melhor. Para vários eu perguntava por que não procuravam algo melhor, 
e eles respondiam que aqui ganhavam mais. Na época, quem ganhava pouco ga-
nhava o salário mínimo atual1. Isso há dois, três anos. Não sei hoje como está. o 
que me chamou atenção nesse processo da biolavagem foi justamente a questão 
que eu trazia lá de trás, de ser pão-duro com a água. Infelizmente nós não tivemos 
100% de êxito nessa aliança. o projeto não foi à frente.

A Câmara dos Deputados poderia ser, como já o é em outras áreas da sustenta-
bilidade, um exemplo também na biolavagem. Volto a falar sobre a questão dos 
costumes: é muito difícil mudá-los. Nós temos muito enraizado que a sujeira sai 
com água, achamos que lavar o carro a seco vai arranhá-lo. No meu entendimen-
to, faltou trabalhar o público interno, que é de fato a clientela para comprar esse 
produto. Se o cliente aceita, o lavador vai ter que passar a abraçar aquela causa. 
Então, vai ter o produto para oferecer. o GDF, na época, deu o registro de lavador 
e guardador na Secretaria de Trabalho. Todos os nossos lavadores aqui, até feve-
reiro do ano passado (não sei a situação atual), tinham feito o curso de biolavagem 
e tinham registro na Secretaria do Trabalho. Isso nos dá a garantia de que essas 
pessoas são confiáveis, têm uma ficha idônea registrada. Na época, o Departa-
mento de Polícia Legislativa (Depol) nos acompanhou em todo esse processo, 
disponibilizou agentes para nos acompanhar em todo o processo. Nós fizemos di-
versas reuniões. o curso para os lavadores foi feito aqui. o GDF, deputados distri-
tais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda 
(Sedest) vieram até a Câmara e ocuparam o auditório do anexo IV para prestar 
informações. Isso não tinha sido feito para nenhum outro órgão da administra-
ção pública e foi feito para a Câmara, mas infelizmente foi um projeto que não 
cresceu. Ele atuou por um ou dois meses. Eu acredito que a falha foi no público 
interno. Nós deveríamos ter vendido um produto melhor para o público interno.

ENTREVISTADORA – Juntar o acesso à água e o cliente que não acreditava que 
na biolavagem era difícil. Quando você desenvolveu esse trabalho, procurou dar 
todo apoio para que esse grupo não ficasse sem emprego, pois no momento em 
que foi proibida, por lei, a lavagem tradicional nas áreas públicas, toda essa turma 
iria embora. Pessoas com mais de trinta anos nesse trabalho iriam embora.

TÂNIA – Iriam embora, sim. Foi um conjunto de falhas, vamos dizer. o GDF 
atravessou um momento político difícil quando da implantação. Foi mudança de 
governo. Dentro da Câmara não soubemos, na época, vender o produto para o 
cliente, e esta venda deveria mostrar todas as qualidades. Por mais que a Câmara 

1 Salário mínimo de novembro de 2012, na época da entrevista, ou seja, R$ 622,00.
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desse todo apoio à área social, o público interno não abraçou a causa. A Coorde-
nação de Transportes lavou os carros oficiais e deu parecer positivo com relação 
ao produto: eles limpavam mais em menor tempo. Mesmo assim continuamos 
a gastar água, a ver o fácil acesso a ela, a mangueira escorrendo. Vamos ver se, à 
frente, veremos as torneiras fechadas e os lavadores usando o produto que o GDF 
deu gratuitamente para eles trabalharem.

ENTREVISTADORA – Você mencionou um fato que me chamou a atenção, 
que era a harmonização de sua atividade finalística com sua atividade junto ao 
EcoCâmara. o que você sugere para que, sem prejuízo de nossa atividade fina-
lística, possamos levar o nome da Câmara a essas atividades sociais, mostrando 
para o público externo – e também para o público interno – como o envolvimento 
social ou a responsabilidade social da Câmara é presente e está ativa? Como você 
vê isso para o futuro?

TÂNIA – Entendo hoje, devido ao fato de ter participado do EcoCâmara du-
rante nove anos, que um funcionário engajado em algum grupo coordenador 
do EcoCâmara tem que ser muito empenhado. Ele tem que trabalhar isso como 
pessoal, senão não dá conta. Durante todo esse tempo, estive lotada no Departa-
mento de Finanças e na Coordenação de Habitação e saía para resolver situações 
do EcoCâmara com um peso muito grande na consciência. Eu precisava estar à 
frente dos compromissos do EcoCâmara, mas tinha que dar satisfação ao depar-
tamento em que estava lotada. Por isso, muitas vezes eu fiz hora noturna, apesar 
de não ter esse costume. os colegas falavam que eu podia ir embora, mas eu fi-
cava ali para pagar as horas que eu tinha passado fora da seção. o EcoCâmara é 
Câmara também? Sim, mas não é um departamento à parte. Eu entendo que, 
administrativamente, a Câmara deve ter uma área de gestão ambiental, no fu-
turo, com funcionários dedicados a essa área. É quase desumano assumir uma 
área do EcoCâmara e ter que cumprir tarefas juntamente com atividades de outro 
setor. Ter que cumprir, sim, porque são pessoas, são terceiros que dependem de 
você. E mesmo porque a entidade Câmara é um nome muito forte. Quando vamos 
apresentar um trabalho, temos que apresentar um trabalho muito bom ou perfei-
to, se possível. Para chegarmos a essa eficiência de trabalho, é necessária muita 
dedicação. E fazendo parte de duas áreas distintas, isso chega a ser quase impos-
sível. Houve períodos em que fiquei um pouco debilitada, porque a minha cabeça 
não parava. Primeiro, porque a área a que eu me dedicava no EcoCâmara exigia 
muito. Era muito trabalho. Era necessário estar em constante contato com aque-
las pessoas, para que pudéssemos ver um pouco do crescimento delas. Segundo, 
porque você acaba absorvendo aquilo emocionalmente. Você toma aquilo como 
causa sua e tem que fazer porque é benefício para o próximo, para que a vida da-
quelas pessoas melhore.
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Há tempos, eu não pensava assim. Eu até criticava muito o assistencialismo. Não 
que o EcoCâmara tenha praticado assistencialismo, mas buscamos muito o servi-
ço social para ajudar a esses grupos, sejam de lavadores, sejam de catadores. Foi 
benéfico, aprendi muito. Hoje me interesso por uma área não porque está em voga 
ou porque é feio não se interessar, mas porque sei da importância da sustentabili-
dade, não só na nossa casa mas também no trabalho, pois você pode disseminar 
ideias que vão ser levadas para outras casas, que vão formar novos grupos, etc. 
Hoje eu me vejo assim. Moro em um condomínio para o qual já levei ideias de 
como baratear o custo da coleta de lixo.

ENTREVISTADORA – Você está levando para o condomínio tudo o que você 
aprendeu.

TÂNIA – Às vezes, penso que estou agindo de novo como EcoCâmara. Faço con-
tato com cooperativas perto dos condomínios, buscando auxílio do SLU, edito 
textos para que sejam entregues aos moradores, etc. Mas hoje vejo de forma muito 
grata essa participação, ela não me sai onerosa, me sinto muito satisfeita em par-
ticipar. Sei que ali estou fazendo algo de que minhas filhas vão usufruir – e quem 
sabe meus netos e tantos outros pequenos que vêm por aí.

ENTREVISTADORA – É um jogo de ganha-ganha. Você deu o sangue, mas ga-
nhou informação e satisfação, está podendo multiplicar o que aprendeu, deixar a 
sua sementinha lá.

TÂNIA – Com certeza, ganhei muito! Espero somente que um dia a Câmara te-
nha mesmo uma seção ou uma coordenação de gestão ambiental. Acho que ela 
merece isso. 

ENTREVISTADORA – Houve algum momento de tristeza, de raiva ou de feli-
cidade total?

TÂNIA – Lembranças são muitas e na maioria são boas. É gratificante vermos 
as pessoas que visitamos, que antes moravam em cima de papelão, crescerem. Vi 
crianças e bebês. Hoje vejo esses meninos grandes, fazendo apresentações quando 
a cooperativa aparece em algum evento de sustentabilidade. Há um que eu vi guri, 
e hoje dirige outra cooperativa. É gratificante saber que você ajudou um pouco 
para a melhoria de condições, saber que essas crianças são alfabetizadas. Isso é 
muito bom. Não passaram por todo aquele processo difícil que os pais passaram, 
o qual nós acompanhamos.

ENTREVISTADORA – Quero agradecer a você ter aceitado o nosso convite para 
contar um pouco dessa história. E agradeço porque ainda contamos com a sua 
ajuda nesta segunda etapa, quando pensamos em ajudar outras cooperativas e 
buscar novos desafios.
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TÂNIA – Só tenho a agradecer. Foram nove anos de muita luta, em que conheci 
pessoas extraordinárias. Hoje posso dizer que tenho 10% do seu conhecimento e 
da sua dedicação à melhoria ambiental e à sustentabilidade, Jacimara!

Não foi uma época fácil, mas tenho muito mais pontos positivos do que negativos 
dos momentos difíceis. Agradeço muito à Câmara a oportunidade de ter partici-
pado daquele grupo de trabalho inicial. E agradeço demais a você, Jacimara, que 
tantas vezes me atendeu com tanto carinho, no início.

Desejo ao Roberto anos muitos positivos e profícuos – e serão com certeza!
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Rômulo, conte-nos 
um pouco como foi a sua vida antes de chegar à Câmara. São 37 anos vividos aqui, 
mas tem uma história que fez você chegar aqui. Como foi isso?

RÔmulO lImA cÂmARA – Praticamente nasci em Brasília. Cheguei aqui 
em 1958. Tive oportunidade de estudar em colégios públicos, que, à época, eram 
iguais ou superiores aos privados. Nós tínhamos uma série de atividades além do 
estudo regular.

Aprendíamos vários ofícios, como marcenaria, trabalhar com gráfica, com cerâ-
mica e com couro. Fiz também cursos profissionalizantes como um curso de me-
cânica geral. Isso era interessante porque não precisávamos nos preocupar muito 
com o ingresso na universidade. Ao terminar o 2º grau, tínhamos uma profissão. 
Todos sabiam fazer alguma coisa.

ENTREVISTADOR – Em quais colégios você estudou em Brasília?

RÔmulO – Fiz o Jardim da Infância na Escola Classe 208; o curso primário foi 
na Escola Classe 206; o ginásio e o 2º grau foram no Colégio Setor Leste.

ENTREVISTADOR – Você participou de uma época do ensino público em Brasília 
em que essas escolas eram referência. Naquele período, você começou a ter noções 
de educação socioambiental ou era um assunto que não se discutia à época?

RÔmulO – Isso é interessante. Não se falava sobre esse assunto. A preocupação 
não era bem socioambiental. Era uma preocupação econômica, mas tinha um re-
flexo ambiental. Quando íamos trabalhar com couro, nós aprendíamos a aproveitar 
todo o material. Quando se fazia o corte do couro, reservava-se a sobra para ser 
utilizada em outro trabalho ou passava-se para outro colega quando fosse trabalhar. 

Quando íamos trabalhar com gráfica, principalmente com encadernação, nos 
preocupávamos com o gasto de cola, para não haver um consumo muito grande. 
Preocupávamo-nos também com o corte do papel, com as aparas, as quais sempre 
serviam para alguma coisa.

ENTREVISTADOR – Como você começou sua trajetória na Câmara 
dos Deputados? Como você chegou aqui?

RÔmulO – Fui convidado para trabalhar na Câmara. Fui convidado a participar 
de uma seleção para operador de telex. A Câmara estava com dificuldade de con-
tratar operadores de telex. À época, o salário era um pouco menor do que o dos 
Correios, então as pessoas preferiam ir para lá.

Eu trabalhava num banco, meu pai era gerente de uma agência de Correios e me 
ensinou a trabalhar com telex. Eu vim aqui, fiz a prova e passei. Havia três vagas, 
sobrou uma.
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Com pouco tempo de Casa fui designado chefe da seção. Fiquei na seção de telex, 
no Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa), antigamente conhecida como 
Coordenação de Apoio Parlamentar (CAP), por dezesseis anos. 

ENTREVISTADOR – Até o telex se aposentar?

RÔmulO – Um pouquinho antes. Já estava começando a chegar o fax (fac-símile). 
Fui trabalhar na Coordenação de Seleção e Treinamento, onde fiquei por dois anos.

ENTREVISTADOR – Antes de vir para a Câmara, você teve alguma vivência 
com relação à sustentabilidade, à preocupação socioambiental?

RÔmulO – A única preocupação de que me lembro era com economia de ener-
gia, de água, não com sustentabilidade. Essa não existia. Isso veio aqui na Câmara 
mesmo, um pouco antes do EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – Essas preocupações tinham fundo econômico, mas in-
fluenciaram sua educação que você trouxe depois para a educação ambiental, 
certamente.

RÔmulO – Também. Essas preocupações de certa forma contribuíram para os 
dias de hoje. E me recordo que, quando nós viajávamos muito para o interior, 
onde eu nasci, percebíamos que tudo era aproveitado: titica de galinha virava adu-
bo, quando se matava um porco, tudo era utilizado para alguma coisa. Isso, de 
certa forma, é uma ação sustentável.

ENTREVISTADOR – Na Câmara você ficou dezesseis anos na área de telex. 
Você lembra de alguma ação com essa preocupação, ainda que com finalidade de 
economia?

RÔmulO – Lembro. Houve uma ação muito importante que nós fizemos com 
a ajuda da então diretora da CAP, a Dra. Iris. Arquivávamos as cópias das men-
sagens de telex e, todo final de legislatura, as encaminhávamos para o arquivo do 
Centro de Documentação e Informação (Cedi). Elas eram organizadas pelo nome 
do parlamentar e por data, para serem arquivadas, indexadas e localizadas no fu-
turo, se necessário. Na época em que estávamos preparando esse material para ser 
enviado ao Cedi, vimos a quantidade de papel que o telex gerava: a fita perfurada, 
em que se digitava para fazer as gravações do telex, o original impresso da mensa-
gem, que era do deputado, o carbono e a cópia. Eram mais de cem caixas grandes, 
apropriadas para o arquivo, cheias de papel. Então fomos pesquisar e percebemos 
que ninguém nunca procurou por isso. Nenhum deputado procurou ou quis sa-
ber, a não ser dentro do período de uma semana após o envio, pois talvez tivesse 
perdido a cópia dele e procurasse o original.

ENTREVISTADOR – o que continha esses telex? Eram os discursos?
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RÔmulO – Eram textos variados. Desde mensagens pessoais de congratulação 
de aniversário ao eleitor até transmissão dos discursos para jornais e revistas, para 
serem publicados.

ENTREVISTADOR – Era a internet da época.

RÔmulO – Sim, o meio de comunicação mais eficaz da época era o telex.

ENTREVISTADOR – o que foi feito com as cem caixas de papel que vocês con-
sideraram sem utilidade?

RÔmulO – Em reuniões com a Coordenação de Arquivo, conseguimos con-
vencê-los de que era desnecessário ficar com as cópias da seção de telex. Nós en-
caminhávamos para o deputado e ele se preocupava em manter o seu arquivo, 
porque eram mensagens às vezes confidenciais e a gente mantinha arquivada. A 
partir daí, só o deputado passou a ter a cópia. A seção de telex parou de gerar esse 
resíduo. Passamos a comprar bobinas de papel com uma via só, sem o carbono e 
sem a segunda via. A fita continuou, porque era necessária para fazer a gravação.

ENTREVISTADOR – Creio que essa tenha sido a primeira ação de sustentabili-
dade e uso racional de papel. E melhorou o ambiente de trabalho, porque dimi-
nuiu a quantidade de folhas.

Alguma outra ação lhe vem à memória? Quando a gente fala de sustentabilidade, 
o que te vem à mente do que você fazia na Casa sem ter esse conhecimento, sem 
saber, no início do nosso EcoCâmara?

RÔmulO – Eu trabalhei também na Coordenação de Seleção e Treinamento 
durante dois anos aproximadamente, na Seção de Execução de Concursos. Nós 
preparávamos os concursos. Antigamente era a Câmara a responsável pelos con-
cursos, ela aplicava as provas e nós fazíamos toda a preparação, desde a escolha 
das escolas, a distribuição dos candidatos, a definição de quantidade de carteiras 
em cada sala de aula, tudo isso. Gastávamos muito papel para fazer não só as 
provas mas a sinalização, a identificação das salas para facilitar ao candidato se 
localizar, quando chegasse à escola.

Nós continuamos fazendo a sinalização, mas o procedimento mudou um pouco 
e passamos a gastar menos papel, menos gasto desnecessário. Nós conseguimos 
fazer uma coisa mais racional.

ENTREVISTADOR – Dos seus 37 anos de Câmara, mais ou menos 13 anos fo-
ram dedicados à Coordenação de Administração de Edifícios (Caedi), da qual 
você foi diretor. Conte-me como foi sua experiência nessa área, o que você pode 
resumir desses anos à frente dessa coordenação.

RÔmulO – Eu cheguei à Caedi como chefe da administração do edifício Flávio 
Marcílio, o anexo IV. É um edifício complexo, mas não que seja o pior. Cada pré-
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dio possui a sua característica e tem os seus problemas peculiares. o anexo IV não 
deixa de ser um edifício que requeira um cuidado maior, em função de pratica-
mente todos os gabinetes serem de parlamentares, uma clientela muito exigente. 
Lá, comecei a aprender algumas coisas. Minha função era gerenciar o prédio, es-
pecialmente o serviço de limpeza. Nós tínhamos outros serviços, como o serviço 
de copa, de transporte e de arrumação, mas o serviço de limpeza era o mais pesa-
do e o mais observado, por isso trabalhávamos com mais pessoas.

Tínhamos fiscais voluntários. Quando se trata de limpeza, todo mundo perce-
be quando o serviço não está bem feito. Começamos a tentar modificar algumas 
práticas na forma de trabalho do pessoal de limpeza, principalmente quanto ao 
consumo de água. E isso sem pensar ainda em sustentabilidade.

ENTREVISTADOR – Conte-me como era esse consumo, como era feito esse 
controle àquela época em que você começou a trabalhar na Caedi.

RÔmulO – Não é que fosse feito errado. Acho que não havia uma forma mais 
racional de se fazer o serviço. Gastávamos muita água lavando pisos todos os dias, 
sem necessidade. Então percebemos que não precisava disso. Em alguns lugares, 
sim: próximo a restaurantes, banheiros e áreas de grande circulação. Nos outros 
lugares passamos a fazer uma limpeza mais adequada, ou seja, fazer a manuten-
ção. E a limpeza geral diminuiu. Isso foi mudando automaticamente na Casa toda.

ENTREVISTADOR – Naquela época, os servidores da limpeza tinham algum 
tipo de treinamento? Era observada essa questão de uso da água? Você enxergava 
algum tipo de preocupação ou era uma coisa bem solta, bem despojada?

RÔmulO – Era bem solta. A pessoa era contratada e iniciava o trabalho de ime-
diato. De acordo com o seu encarregado, recebia, no dia a dia, as instruções para 
a sua execução. Com o tempo, fomos incluindo nos editais a exigência de treina-
mento pelas empresas e, aos poucos, tentamos fazer algum treinamento ministra-
do pela Câmara, até porque nós queríamos um trabalho diferenciado, específico 
para a Câmara dos Deputados. Geralmente, quando a empresa oferece um trei-
namento faz de forma genérica e só a Câmara saberia passar as informações de 
como ela gostaria de fazer o atendimento.

ENTREVISTADOR – Dê-me um exemplo dessa diferenciação. o que é diferente 
aqui na Câmara em relação às outras empresas?

RÔmulO – Queríamos que aqui fosse um órgão onde as pessoas soubessem tratar 
e lidar com o nosso público, que é um público diferenciado. Dizem que temos 513 
patrões e nos ministérios, por exemplo, apenas o ministro. Além dos parlamentares, 
temos uma série de outras autoridades que também trabalham na Câmara, em as-
sessorias. Nós queríamos que todo o pessoal soubesse lidar nesse sentido.
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ENTREVISTADOR – Mas até então não havia preocupação com enfoque 
ambiental?

RÔmulO – Não.

ENTREVISTADOR – Você lembra quando é que começou a surgir isso?

RÔmulO – Antes de começar o EcoCâmara, todo papel limpo, jornais e re-
vistas da Câmara eram doados para a Associação dos Servidores da Câmara 
dos Deputados (Ascade) desde 1950, pelo que me lembro. Acho que está no his-
tórico do EcoCâmara. Como diretor da Caedi, fui chamado à Diretoria-Geral. 
Havia um grupo de pessoas, muitas da Secom – estava a Déborah, o Mauro de 
Deus e a Rachel – e me consultaram sobre o que achava de começarmos a fazer 
um trabalho sobre coleta seletiva.

ENTREVISTADOR – A partir dessa reunião, o que começou efetivamente a 
ser feito?

RÔmulO – Eu já desejava fazer algo voltado para a coleta seletiva na Câma-
ra, mas não sabia como. Foi a partir dessa reunião que vi uma oportunidade de 
levar à frente essa ideia. Formou-se um grupo de trabalho para estudar como 
implementá-la na Câmara. Ao final dos trabalhos, concluímos com a sugestão da 
criação do EcoCâmara com suas áreas de atuação.

ENTREVISTADOR – Enquanto essa discussão ocorria, você conseguiu imple-
mentar alguma mudança na rotina da sua diretoria?

RÔmulO – Na Caedi, começamos com um trabalho de conscientização da equi-
pe, especialmente o pessoal de serviço de limpeza e de copa. Fizemos palestras e 
cursos e os orientamos sobre a coleta seletiva. Eles se tornaram soldados e fiscais 
do EcoCâmara.

Também foi lançada uma campanha na Casa para que todos os funcionários par-
ticipassem do programa da coleta seletiva. os servidores da limpeza fiscalizavam 
onde o programa não estava funcionando e começamos a agir pontualmente nes-
ses locais. Também recebíamos críticas com relação à atuação de serventes da 
limpeza, que juntavam tudo o que o pessoal havia separado.

Foi um trabalho árduo. Acho que hoje ainda existe problema com relação a isso, 
tanto por parte de terceirizados que executam a limpeza quanto de servidores que 
ainda não fazem a separação. Uma das causas disso é a rotatividade com relação a 
gabinetes, com mudança de legislatura.

ENTREVISTADOR – Das discussões do grupo até a formação e o nascimento 
do EcoCâmara, do que você se lembra? Como você começou a se aproximar dos 
conceitos que, até então, eram desconhecidos na Casa.
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RÔmulO – Quando começamos a discutir sobre a implementação da coleta se-
letiva na Casa, tomamos conhecimento da existência da A3P, que já estava traba-
lhando a sustentabilidade no governo federal e então iniciamos contato para a 
troca de experiências. De minha parte, como coordenador da Caedi, fiquei mais 
preocupado em identificar o que poderia ser feito para que a Câmara se tornasse 
sustentável, pois a Casa das leis deveria estar funcionando de acordo com a lei. 
Teria que ser o exemplo. Então, a gente trabalhou mais ou menos nesse sentido. 
No início era difícil trabalhar a parte de coleta seletiva. Então, nós insistimos no 
treinamento. o pessoal da Secom foi muito importante para o planejamento da 
divulgação, na contratação do grupo de teatro, que acho que deve ter tido um 
efeito muito bom, especialmente no anexo IV.

ENTREVISTADOR – Que grupo de teatro é esse?

RÔmulO – Um grupo de teatro vinha aqui. Uma pessoa se vestia de lixeira; ou-
tra, de vassoura. Saiam pelos corredores dos gabinetes fazendo brincadeiras com 
as pessoas, passando a mensagem da importância da coleta seletiva.

ENTREVISTADOR – Essa época coincidiu mais ou menos com a discussão ge-
rada no mundo inteiro da Eco-92. Isso deve ter impulsionado também as discus-
sões. Entrou um pouco na moda falar de questões ambientais na Casa?

RÔmulO – Sim. Até então estávamos agindo administrativamente. Então per-
cebemos um interesse maior da área política pelas questões internas. A partir daí, 
começamos a ter um apoio interessante de vários parlamentares nesse sentido.

ENTREVISTADOR – Rômulo, o que você se lembra do processo que gerou 
o EcoCâmara ao final desse grupo de trabalho?

RÔmulO – Fizemos uma série de avaliações. Inventariamos todo o nosso lixo – 
e depois transformamos em resíduo o que antes era lixo. Fizemos uma avaliação 
da quantidade de papel que havia: a quantidade de papel que era doada para a 
Ascade e a quantidade de papel que era descartada. Conseguimos fazer mais ou 
menos uma avaliação disso aí.

Ao mesmo tempo – e isso é importante de ser dito –, nós nos lembramos da existên-
cia dos catadores de papel. Em princípio, diante das nossas discussões, eles iam ficar 
sem nada. Nós iríamos passar a fazer uma seleção mais refinada, e tudo iria para a 
Ascade. E o catador de papel ia ficar com a sobra, se nós permitíssemos, inclusive, 
porque tínhamos a intenção de deixar o nosso lixo bem guardado, para não aconte-
cer como antigamente, quando eles rasgavam os sacos de lixo e faziam sujeira pelas 
ruas. Então, começamos a conversar sobre isso. A Rachel osório me ajudou muito, 
porque ela se sensibilizou com o problema dos catadores, e me dava alguns conse-
lhos. Eu conversei com o Gilmar Morais, então presidente da Ascade, e acordamos 
que, como representava um valor insignificante para a Ascade, ela abriria mão do 
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papel e este seria repassado aos catadores. Não me recordo de quem partiu isso – se 
da Rachel ou da Déborah –, mas uma delas disse que antes teríamos que fazer com 
que eles se organizassem. Daí surgiu a ideia de criar a cooperativa. Acho que isso foi 
bem importante. Infelizmente, parece que ela não anda bem.

ENTREVISTADOR – Por razões internas do grupo. Nosso trabalho aqui, apa-
rentemente, continua eficaz.

RÔmulO – Continua. Nós fizemos um trabalho muito bom de visitas. Conse-
guimos parceria com a Fundação Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento (BNDES), todos em prol da cooperativa.

ENTREVISTADOR – Você lembra o exato momento ou o dia quando foi assina-
da a criação do EcoCâmara? Houve algum evento?

RÔmulO – Sim. Mas infelizmente não me lembro como foi.

ENTREVISTADOR – Para você, à frente da Caedi, o que mudou a partir do 
EcoCâmara? os servidores já estavam envolvidos? As pessoas já tinham ouvido 
falar? os terceirizados que trabalhavam com limpeza estavam mobilizados? Havia 
uma destinação para o lixo? Como é que foi esse processo?

RÔmulO – Dentro da Caedi, nós fizemos um trabalho muito forte, especial-
mente com os servidores da coordenação. Praticamente todos se envolveram, 
mesmo que indiretamente, com o EcoCâmara e com a proposta de coleta seletiva, 
além de outros cuidados sustentáveis. Eles participavam ativamente e auxiliavam 
no controle de tudo isso. Tenho certeza de que todos os funcionários da Caedi 
melhoraram um pouquinho a sua consciência sustentável a partir daí.

ENTREVISTADOR – o que você marca como mais importante entre como era 
a Caedi e como está hoje?

RÔmulO – Hoje, os meus colegas da Caedi, em casa ou na Câmara, em tudo 
o que vão fazer, pensam primeiro no impacto. Se eu vou comprar desinfetante, 
eu me pergunto qual é o impacto disso? Eu preciso disso? Vou precisar? Em que 
quantidade? E que tipo de desinfetante? Tem que ser biodegradável?

Nós passamos a fazer essas pesquisas naturalmente. Quando íamos desenvolver 
os editais, já pensávamos nisso, na exigência que íamos fazer às empresas sobre os 
materiais que elas iriam trazer para nós, sempre pensando de forma sustentável. 
No material de limpeza, quem traz é a empresa. Hoje podemos incluir na licitação 
cláusulas sustentáveis, mas, na época, não podia. Se fôssemos lançar um edital 
para a compra de qualquer produto de limpeza, seria escolhido o mais barato, 
independente dos resultados finais dele com relação à agressão ambiental.

Então, nós conseguimos fazer com que seja incluída nos editais a exigência de as 
empresas comprarem materiais sustentáveis.
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ENTREVISTADOR – Como foi a passagem do Rômulo engajado 
no EcoCâmara para o Rômulo coordenador do programa?

RÔmulO – Quando surgiu o EcoCâmara, numa das discussões nós pensamos 
como seria a coordenação do programa. o grupo definiu que seria de dois em 
dois anos a coordenação. o coordenador deveria indicar um vice, que por estar 
engajado assumiria a coordenação no período seguinte. E assim foi. A Rachel me 
convidou para ser o vice, o substituto dela, quando ela foi coordenadora.

Durante o processo, fui vice e coordenador ao mesmo tempo, porque você tra-
balha junto com a coordenação e, ao assumir, você já está no caminho. Torna-se 
algo natural. o EcoCâmara tem uma visibilidade muito grande, estamos na mídia 
o tempo todo, então temos que saber falar em público. Ao assumir, passei por 
algumas dificuldades, tive que fazer a abertura de eventos de última hora. Isso me 
fez abrir a mente de que eu precisava melhorar, precisava fazer mais. Fui atrás, fiz 
curso de oratória, uns três no total. Não aprendi a falar, mas perdi o medo. Agora, 
se for preciso, estou mais preparado.

Voltando ao assunto de coordenação, percebi que é preciso, sim, haver uma coor-
denação, porque as ideias do grupo precisam ser entrelaçadas, já que uma auxilia 
a outra, e, se não forem coordenadas, às vezes há choque ou se perdem. E nós pre-
cisávamos dessa amarração. Aprendi isso com a Rachel, a Débora e a Juliana, que 
foi com quem eu trabalhei mais próximo na coordenação e apliquei minhas ideias 
no EcoCâmara. A Juliana foi de suma importância nesse processo, e isso foi numa 
época em que o grupo estava muito afinado. Deu muito certo e nós conseguimos. 
Eu acho que consegui dar continuidade a um trabalho bem feito e organizado.

ENTREVISTADOR – Você ficou quantos anos à frente do EcoCâmara?

RÔmulO – Três anos. A Rachel teve uns problemas de saúde na família e eu 
assumi um pouquinho antes. Ao final do meu mandato, a pessoa que iria assumir, 
que era a Juliana Marinho, não pôde assumir e eu tive que prorrogar, até que a 
Janice Silveira2 aceitou assumir a sucessão.

ENTREVISTADOR – o que você destacaria na sua gestão à frente do EcoCâmara?

RÔmulO – Aconteceram diversas coisas importantíssimas. A Câmara ganhou 
prêmios, como o que ganhou o Roberto Costa, com um trabalho na área de ge-
rência de energia e de consumo de água; se engajou à A3P; o carbono neutro foi 
implantado: plantamos algumas árvores em São Paulo, se não me engano, em 
Mogi das Cruzes, e isso teve uma repercussão muito grande.

2 Janice de Oliveira e Silva Silveira foi coordenadora-geral do EcoCâmara na gestão 2010/2012. O 
coordenador atual é Gílson Vasconcelos Dobbin.
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Durante a minha gestão, percebemos que o EcoCâmara deixou de ser algo inter-
no, porque a Casa tem uma visibilidade muito grande. Tudo o que fazemos aqui 
repercute lá fora. Então, começamos a trabalhar com isso e fazíamos a divulgação, 
para incentivar outras entidades a atuar também. E passamos a ser exemplo de 
sustentabilidade na administração pública.

ENTREVISTADOR – o EcoCâmara deixou as fronteiras da Casa?

RÔmulO – Sim, deixou. Inclusive, participamos da implantação do mesmo pro-
jeto em outros órgãos, como prefeituras. Nós prestamos informações, ajudamos, 
fizemos uma espécie de consultoria de como deveria ser implantada a ideia. Algu-
mas assembleias, prefeituras, tribunais e outros órgãos governamentais nos pro-
curaram e nós trocamos experiências.

ENTREVISTADOR – o que você acredita que levou o EcoCâmara a se tornar 
um programa com força fora da Casa?

RÔmulO – o engajamento de toda a equipe envolvida com o EcoCâmara. Todos 
os envolvidos, em suas áreas, queriam fazer o melhor e queriam fazer bem feito, 
queriam que essas atitudes disseminassem em toda a Casa e junto aos órgãos fe-
derais e estaduais.

ENTREVISTADOR – Você conseguiria imaginar a Câmara hoje sem essas preo-
cupações, sem essa gestão socioambiental?

RÔmulO – Não. Isso não tem retorno. outra coisa que eu gostaria de dizer é que 
o apoio da Direção-Geral foi muito importante. Sem ele não poderíamos ter feito 
praticamente nada. Fizemos reuniões com diretores de departamento e, quan-
do fazíamos algumas sugestões, tínhamos de tomar cuidado para não interferir 
nas áreas de outros dirigentes. Tínhamos de deixar claro que eram sugestões. A 
Direção-Geral foi muito importante nisso aí, no apoio que recebíamos quando 
precisávamos impor alguma ação mais contundente.

ENTREVISTADOR – Por tudo o que você vivenciou, qual a importância para a 
Casa de um programa como o EcoCâmara?

RÔmulO – Eu acho que as pessoas se sentem mais valorizadas, elas podem dizer 
que colaboram e se sentem bem em participar de uma ação como essa. Como 
chefe de seção ou coordenador de setor da Casa sempre tive a concepção de que o 
ser humano tem que ter satisfação pessoal e profissional, se sentir útil e valorizado 
naquilo que faz. o EcoCâmara é uma oportunidade para isso, e quem está bem 
desenvolve um trabalho melhor, não só no âmbito do EcoCâmara, mas na sua 
área profissional também. 

ENTREVISTADOR – o que mudou na sua vida cotidiana e familiar?
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RÔmulO – Essa é uma situação bem interessante. Quando viajamos, observa-
mos como é feita a limpeza nos hotéis, quais são os cuidados que eles têm. os ho-
téis do sul do país são bem mais adiantados com relação à preocupação ambiental 
do que os hotéis do Norte e do Nordeste, pelo menos os que tive oportunidade de 
visitar à época em que estávamos começando esse trabalho. Eu também observava 
os supermercados, como eles faziam a limpeza, como usavam aquela máquina de 
limpar o piso, para ver o que seria aproveitado e o que poderia ser trazido para a 
Câmara. Pensamos em tudo isso.

E também em casa: por que não estavam sendo separadas as garrafas PET? Nossa 
secretária dizia que era porque não havia lixeira separada ou, se separava, o lixeiro 
levava tudo junto. Mesmo que o lixeiro misture o lixo, o catador vai ter uma facili-
dade maior na hora de separar se nós já mandarmos o lixo separado. Com aquele 
saco, com certeza, ele vai ter menos trabalho. E se falta lixeira, vamos comprar 
lixeira. E vamos ficar menos tempo ao chuveiro.

Eu me mudei para uma casa e percebi que, ao ser construída, não houve preo-
cupação com o reaproveitamento da água da chuva. Eu me mudei em setembro 
e agora, com a chegada das chuvas, eu já percebi quanto de água está sendo des-
perdiçada, água que eu poderia armazenar para reutilizar, sem prejudicar o lençol 
freático, é claro. Quem sabe se, no futuro, eu consiga fazer isso.

Então, eu não estaria pensando em tudo isso se eu não estivesse vivenciado o 
EcoCâmara esse tempo todo, se eu não tivesse convívio com a equipe com a qual 
trabalhamos, em que cada pessoa tem uma ideia, um pensamento diferente. Al-
gumas pessoas têm divergências bem grandes, mas, no final, todos querem cola-
borar com o EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – Para você, o que é ser um ecocamarada?

RÔmulO – É uma satisfação muito grande ser um ecocamarada, um orgulho ter 
participado do EcoCâmara. Embora aposentado, ainda me considero um ecoca-
marada, um membro. E estou à disposição, sempre que necessário, para auxiliar. 
Sinceramente, eu acho que foi uma oportunidade que a Câmara me ofereceu. Eu 
cresci muito, pessoal e profissionalmente, por ter participado do EcoCâmara. Não 
só por conhecer a palavra sustentabilidade e seu conceito, mas sobretudo porque 
tive oportunidade de trabalhar com pessoas voltadas para esse fim, que me pro-
porcionaram uma série de informações que me engrandeceram.

ENTREVISTADOR – onde você vê que o EcoCâmara pode agir? o que você 
enxerga para o futuro desse grupo de gestão?

RÔmulO – Acredito que o EcoCâmara deve continuar com as campanhas in-
ternas, especialmente em relação à coleta seletiva. Eu percebo que ainda há locais 
que precisam ser trabalhados nesse sentido.
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Destaco um ponto em que tivemos auxílio da Rachel, por ser mais a área dela 
do que a minha. Quando fizemos o carbono neutro e fomos plantar árvores em 
São Paulo, nos perguntamos: por que não em Brasília? Na época, estávamos em 
parceria com a SoS Mata Atlântica, de São Paulo, e o presidente da Câmara era 
o deputado de São Paulo Arlindo Chinaglia. Nós conseguimos alguns parceiros, 
como a Rede de Sementes do Cerrado, a Embrapa Cerrados, a SoS Mata Atlântica 
e a Rachel e sua equipe, que queriam atuar junto ao GDF, o detentor das áreas do 
Distrito Federal, para, em parceria, iniciar o plantio de árvores em algumas áreas 
degradadas, especialmente as próximas aos condomínios que foram formados.

Existe a ideia de colocar na legislação de condomínios que, para serem regulari-
zados, tenham que criar parques, com o plantio de árvores, e que passem a cuidar 
deles. Com isso, podemos amenizar o clima, ocupar espaços e evitar que sejam 
invadidos. Essa é uma ideia que eu gostaria que o EcoCâmara implementasse.

ENTREVISTADOR – Houve alguma situação em que você se viu em aperto du-
rante sua passagem pelo EcoCâmara?

RÔmulO – Bem, o maior deles foi em um evento de uma associação de enge-
nheiros, algo relacionado a recursos hídricos, em que o Roberto Costa ia fazer a 
abertura. Ele me pediu algumas informações e fez um esboço com tópicos, em 
letras grandes, para ele mesmo falar.

Quando chegou a hora, ele me disse que não ia poder falar e que eu teria que 
fazê-lo em seu lugar. E me passou os tópicos quando faltavam dez minutos para 
começar o evento. Eu olhava o papel e não conseguia ler nada, apesar de a letra 
estar bem grande, de nervoso. Aí, fui falando o que me veio à cabeça. Gaguejei, 
transpirei, foi uma loucura. No final me perguntaram coisas que eu não sabia 
responder, porque eram assuntos específicos, da área de recursos hídricos. Mas eu 
consegui transferir essas perguntas para o Roberto, que conhecia mais o assunto. 
No final, deu tudo certo, mas, para mim, o momento mais difícil do EcoCâmara 
foi esse. A partir daí, fiz o primeiro curso de oratória.

ENTREVISTADOR – Agora relate para mim uma grande alegria, um dia em que 
você chegou em casa satisfeito por participar do EcoCâmara.

RÔmulO – Um dos episódios que mais me satisfez foi quando conseguimos 
a formalização da Cortrap. Eles obtiveram a inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ), com tudo certinho, e passaram a existir oficialmente pe-
rante a lei.

outro fato foi quando eles ganharam o prêmio do BNDES, de 1 milhão de reais 
para implantar na cooperativa. Mas tive uma decepção, não conseguiram usar o 
dinheiro porque não conseguiram se organizar. o dinheiro ia ser liberado por 
etapas, e eles não conseguiram cumprir as metas.
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Houve também um fato que me deixou muito orgulhoso. A criação de uma praça 
que tem a ver com uma pessoa de importância muito grande no meu convívio, 
que é a Rachel osório. Nós somos mais do que colegas de trabalho, nós somos 
amigos, embora tenhamos mantido uma certa distância, principalmente depois 
que eu me aposentei.

Foi feita a Praça dos Terceirizados, a partir de uma conversa que eu tive com ela 
muito tempo atrás; a gente via o pessoal, na hora ao almoço, encostado pelas es-
cadas, à toa, e dava uma impressão de que eles não tinham o que fazer, que havia 
muita gente na Casa que não trabalhava. Com a criação da praça, eles poderiam ir 
para lá no seu horário de descanso. Então, a ideia da praça não foi minha, a minha 
ideia foi só de tentar resolver um problema desse pessoal. A Rachel me apareceu 
de surpresa com essa praça, e o pessoal, carinhosamente a tem chamado de Praça 
do Rômulo. Para mim, foi uma das coisas mais importantes.

ENTREVISTADOR – Muito obrigado, Rômulo, por seu depoimento ao pro-
jeto Memória do Servidor, os 10 anos do EcoCâmara. Tenho certeza de que 
o EcoCâmara chegou a essa dezena com muito de seu apoio, sua energia, sua 
dedicação e seu empenho em todo esse contexto. E se você quiser fazer algumas 
considerações finais, esteja à vontade.

RÔmulO – Sem ser redundante, primeiro, agradeço a todo esse grupo, em espe-
cial ao Dr. Sérgio Sampaio; à Rachel; à Déborah; à Juliana, a você, William; à Cássia 
e a outras pessoas. Vou parar de citar os nomes porque são muitos, mas todas as 
pessoas me apoiaram, me ajudaram e me auxiliaram dentro dessa coordenação. 
o EcoCâmara não funcionou por causa do coordenador, o EcoCâmara funcio-
nou por causa do grupo. Eu simplesmente fui um instrumento utilizado para ali-
nhavar as ideias de cada área de atuação, de cada coordenador, de cada membro 
do EcoCâmara para que elas pudessem ser implementadas. Algumas consegui-
mos alcançar logo; outras, com um pouco de demora. Há ainda outras que estão 
em fase de estudo, de elaboração.

Eu continuo ecocamarada e à disposição e tenho a grande satisfação de estar aqui 
presente. Acho que vai ser uma forma de manter um canal com a Câmara.
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Na Câmara dos Deputados desde 1976, inicialmente ocupante do cargo de técnico 

legislativo/assistente administrativo e posteriormente de analista legislativo/técnica 
legislativa. É técnica em paisagismo pela Escola de Paisagismo de Brasília; tecnóloga 
em gestão ambiental urbana, pelo Icesp, Brasília; e atualmente cursa especialização 
em plantas ornamentais e paisagismo pela Universidade Federal de Lavras, em Mi-

nas Gerais. Na Casa, atuou em vários setores: no Departamento de Pessoal, na Coor-
denação de Apoio Parlamentar, no Departamento de Comissões, na Diretoria-Geral, 

na Secretaria de Comunicação Social, no Departamento de Material e Patrimônio 
e desde junho de 2000 atua como chefe da Seção de Manutenção de Jardins, da 

Coordenação de Projetos do Departamento Técnico. Participa do EcoCâmara desde 
2002, quando foi criado o grupo de trabalho para gerenciar o reaproveitamento do 

lixo nas dependências da Casa. Foi coordenadora do subgrupo ISO 14001 e Jardins, 
1ª substituta do Núcleo de Gestão Ambiental na gestão de Déborah da Silva Achcar 
(2003/2004). Respondeu pelo EcoCâmara de 2005 a 2007 e hoje atua como coorde-

nadora da área temática Área Verde e Proteção à Fauna. Foi a precursora no resgaste 
da revitalização e preservação do Bosque dos Constituintes.

Resumo do depoimento:

Depoimento sobre o resgaste da revitalização e a preservação do Bosque dos 
Constituintes e sobre o trato com as áreas verdes.
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Rachel, na sua in-
fância você já gostava de jardins e flores?

RAchEl GIAcOmONI OSÓRIO – Eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior, 
numa família de fazendeiros. Então, sempre tive contato com áreas verdes.

Eu fui pequena para Porto Alegre, estudava lá e passava minhas férias nas fazen-
das do meu avô. Morei um tempo no Rio, um tempo em Santa Catarina, até que 
meu pai, que era servidor do Ministério da Fazenda, foi transferido para Brasília 
em 1974 e vim com minha família. Tinha dezenove anos e me apaixonei imedia-
tamente por Brasília, à primeira vista. Eu desci do avião e achei tudo lindo. Mas, 
contrariamente, a minha mãe achou tudo feio. Voltaram para o Rio Grande do 
Sul um ano depois. Eu queria ficar e eles deixaram, na certeza de que seis meses 
depois eu voltaria para lá, mas eu nunca mais voltei.

Como eu já tinha vindo de lá com o vestibular feito, fui para a UnB. Um ano de-
pois de estar aqui, fiz concurso para entrar para a Câmara. E desde lá, aqui estou 
eu, há 36 anos na Câmara.

ENTREVISTADOR – Vamos falar da sua formação na escola primária e secun-
dária. Já havia lá no Sul a preocupação com o verde, com o meio ambiente?

RAchEl – Na realidade, eu me lembro dos meus livros do científico. Havia exa-
tamente dois parágrafos no meu livro que falavam em meio ambiente, dois pará-
grafos. Eu lembro perfeitamente bem do livro com os dois parágrafos.

Havia uma preocupação da parte da minha família, que plantava, era ligada à terra. 
Por isso, sempre tive conexões profundas com a natureza. Sou de uma família de 
imigrantes italianos e havia uma tradição em economizar e conservar. Aquilo que 
um dia era um lençol, virava um pano de prato, depois um pano de chão, depois ia 
para a casa do cachorro para ser o lençolzinho dele. Então, procurávamos reutilizar 
tudo e também economizar água – a água era de poço e no verão, como havia pouca 
chuva, o poço não enchia, então tínhamos que cuidar da água. Naquela época não 
existia o termo sustentabilidade, mas tínhamos a vivência de quem é próximo da 
natureza e entende os seus ciclos, sabe reutilizar as coisas e não desperdiçar os re-
cursos naturais. Então, mesmo sem o nome, existia a vivência.

ENTREVISTADOR – E aqui em Brasília, na UnB, como foi?

RAchEl – Bom, eu fiz jornalismo. Posso dizer que foi um problema de avaliação 
da adolescência. Eu nunca exerci a profissão. No decorrer do curso, eu descobri 
que não era bem o que queria. Nessa época já estava trabalhando na Câmara. 
Trabalhei no Departamento de Pessoal, na CAP, onde eu conheci o Rômulo Câ-
mara, no Departamento de Comissões (Decom), na Diretoria-Geral, na Secom, 
no Demap e então fui trabalhar nos jardins. Conheci muitas coisas e o jornalismo 
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nunca me fez falta. Fiz gestão ambiental quando já trabalhava nos jardins e era 
membro do EcoCâmara.

Minha vivência de Câmara é bem longa. Ela vem desde os tempos em que todas as 
pessoas se conheciam pelo nome. A Câmara era menor e éramos amigos, saíamos 
e viajávamos juntos. Era diferente o espírito que existia naquela época pela menor 
quantidade de servidores que existiam aqui. Sempre foi bom trabalhar na Câmara.

ENTREVISTADOR – Pelo que você narrou, sua primeira experiência profissio-
nal foi aqui na Câmara. Como se deu o seu ingresso aqui?

RAchEl – Fiz concurso público para assistente legislativo. Depois, àquela época 
a legislação permitia, eu fiz concursos internos para técnico legislativo, que se 
transformou no analista legislativo de hoje.

ENTREVISTADOR – Antes do EcoCâmara, você já via algum tipo de preocu-
pação socioambiental na Casa nessas várias áreas em que você trabalhou? Que 
problemas ou soluções você enxergava nesse sentido?

RAchEl – Tínhamos problemas com o uso do papel. Por exemplo, se houvesse 
um processo referente a dez pessoas, eram tiradas dez cópias do processo resolvido 
e essas eram colocadas em dez pastas diferentes. Eu tinha recém-entrado na Câmara 
e fui convocada para arrumar o arquivo, que já estava cheio. Descobri, comparando 
pasta com pasta, que elas, na realidade, continham os mesmos conteúdos.

Então, começamos a jogar tudo fora, fazer só uma fichinha e anotar o processo, ter 
o processo em uma pasta só, no nome do primeiro que fazia parte da lista de dez, 
vinte. Processos de pessoal normalmente têm muitas pessoas envolvidas. Assim, 
uma quantidade enorme de papel foi descartada e passou a não mais ser utilizada.

Durante muitos anos, fiquei famosa no Departamento de Pessoal, porque tudo que 
desaparecia, que se perdia, que não se achava, falavam que eu tinha jogado fora na 
arrumação. Mas tudo funcionou muito bem sem as tantas cópias que se faziam.

ENTREVISTADOR – outra experiência?

RAchEl – Em muitos dos lugares em que trabalhei tínhamos problemas a serem 
resolvidos.

Quando fui trabalhar na CAP, atual Deapa, juntamente com o Rômulo Câmara, 
tínhamos problemas com água, por exemplo. Naquele tempo, a Câmara comprava 
água mineral para serem distribuídas nos gabinetes. E não havia um controle, as 
pessoas pegavam o quanto quisessem. Um dia achamos que era água demais, que 
não era possível aquilo. Começamos a anotar e fazer as contas da quantidade de 
água que gastávamos. Descobrimos que dava para encher piscinas com aquela 
água. Então, foram estabelecidos limites.

ENTREVISTADOR – Começou então uma gestão do uso da água?
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RAchEl – Isso. Estabeleceu-se cota de uso, tendo em vista o que era razoável 
de se beber dentro do horário de expediente, considerando seca, visitantes e tudo 
mais. A partir de um cálculo que se fez, verificou-se que as pessoas não podiam 
beber tanta água quanto se pagava.

Lembro-me também de que tínhamos cuidado naquela época com as lâmpadas. 
Nós tínhamos que encaminhar as lâmpadas queimadas com certo cuidado para a 
seção de obras. Então, começamos a observar que havia muito mais lâmpada do 
que aquelas que a gente colocava. Colocávamos uma lâmpada e quando íamos 
tirar, já era outra. Mudavam as lâmpadas no meio do caminho. Então, começa-
mos a marcar as lâmpadas para mandar todas de modo íntegro para a seção de 
obras, que as descartava. Elas não iam para contêineres. As pessoas podiam até 
não saber, mas já era realizada uma ação ambientalmente importante, qual seja o 
descarte correto das lâmpadas fluorescentes.

ENTREVISTADOR – Você já contou a sua infância e adolescência vividas em 
fazenda, mas aqui na Casa, como você começou a trabalhar com os jardins, como 
você foi parar lá?

RAchEl – Havia problemas de manejos de jardins aqui. os jardins, naquela épo-
ca, estavam incluídos no que hoje seria a Caedi, a área de administração de edifí-
cio. Não tinha gente especializada nem programa especializado. o que se fazia era 
manutenção, com limpeza e corte das plantas, e isso dava problemas.

Por exemplo, na época da construção da capelinha do anexo IV, que antes era um 
jardim, mandaram uma pessoa tirar as mudas de lá para guardá-las. o meu chefe 
olhou do anexo I para o anexo IV e viu as folhas de umas palmeiras que estavam 
lá descerem como lanças pelas paredes externas do edifício até o térreo, porque a 
pessoa cortava as folhas e as jogava por cima do muro de proteção do décimo an-
dar. Ninguém podia fazer nada, porque naquele tempo não havia celular. o cara 
estava no meio do jardim e não dava para chamá-lo. Então ficou todo mundo do 
anexo I olhando ele atirar aquelas folhas sem poder fazer nada. Aconteciam coisas 
assim devido a não ter ninguém que entendesse dessa área.

Na época, o Maurício era o chefe da seção que depois virou Coordenação de Ar-
quitetura e Engenharia. Eu havia trabalhado com a mãe dele quando entrei na 
Câmara. Ele me perguntou se eu queria trabalhar nisso, porque ele achava que eu 
entendia tudo de jardim. Eu achei a proposta superinteressante e fui para lá.

Então, o manejo das áreas verdes, que antes era da Coordenação da Administração 
de Edifícios, passou para o que hoje é a Coordenação de Arquitetura e Engenharia.

Quando fui para lá, queria que tivesse um processo separado da manutenção, com 
contrato de pessoal especializado. Eles toparam e começamos a criar a cultura das 
áreas verdes e dos jardins na Câmara quase do zero.
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ENTREVISTADOR – Isso faz quanto tempo?

RAchEl – Uns quinze, dezesseis anos.

ENTREVISTADOR – Narra para a gente como era a gestão dos jardins. Havia 
cuidados específicos com alguma coisa?

RAchEl – Tudo se comprava: flores, arranjos, grama. os jardins eram cuidados 
por gente não especializada. Não eram jardineiros, eram pessoas que varriam, 
cortavam, podavam, mas sem grandes critérios. Usava-se muito agrotóxico. Não 
havia uma política de gestão de áreas verdes como nós temos atualmente. Hoje 
existe uma seção de manutenção de áreas verdes, com pessoal, cuidados, pro-
postas e rotinas específicos. Antes não existia a preocupação com a maneira de 
cultivar, a preocupação era basicamente deixar tudo limpo, a grama cortada e as 
árvores podadas. Se tivesse um novo edifício, contratava-se um paisagista para 
fazer um projeto e o implantar. A conservação era feita por quem estava aqui, 
prevista nos contratos de limpeza e manutenção.

E era muito engraçado, porque, quando eu cheguei para cuidar disso, abri os pro-
jetos de paisagismo e fiquei tentando adivinhar onde estava o projeto feito há 
cinco anos. Isso porque, se morria uma palmeira cara, charmosa, elegante que o 
paisagista tinha recomendado, a empresa responsável pela manutenção colocava 
qualquer palmeira no lugar.

Como não havia quem supervisionasse, então estava tudo bem. Quando peguei 
o projeto, não havia mais nada daquilo que havia sido colocado originalmente. 
Depois reconstruímos esses jardins com as espécies indicadas.

ENTREVISTADOR – Você contou que, pelo seu histórico aqui na Casa, o convi-
te foi inusitado. Quantos metros quadrados de área verde tem a Câmara?

RAchEl – Aproximadamente 210 mil metros.

ENTREVISTADOR – E como você lidou com esse desafio? Como você se tornou 
uma referência na gestão de jardins públicos?

RAchEl – Quando Maurício me convidou, eu disse a ele que não entendia do 
assunto, mas estava disposta a aprender. Eu precisava estudar e ele se comprome-
teu a facilitar isso. E cumpriu a palavra dele. Eu fiz cursos, saí de Brasília, fiquei em 
Holambra (São Paulo) um tempo aprendendo. Depois, eu voltei para a faculda-
de para cursar gestão ambiental urbana. Continuei estudando e tentando apren-
der. Hoje, eu sei principalmente a gestão de áreas verdes. Eu não sou agrônoma. 
Não tenho os conhecimentos técnicos especiais, mas eu sei onde está a fonte, a 
literatura e para quem perguntar sobre as questões de agronomia. As questões de 
gestão hoje consigo manejar e até auxiliar outros que me procuram.

ENTREVISTADOR – E o paisagismo propriamente dito?
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RAchEl – o paisagismo é composto por boas companhias e boas leituras. Eu fiz 
um curso técnico na Escola de Paisagismo de Brasília, que tem duração de dois 
anos. Ela fez parte do meu programa de aprendizado e que dá uma formação de 
técnico. É um curso voltado para o trabalho. Então, o curso permite que se dese-
nhe e se implante jardins, diferentemente do paisagista arquiteto, não pode plan-
tar, e do agrônomo, não pode desenhar. Então, eu juntei cursos que fiz em Holam-
bra, que é um lugar de grande produção de plantas, mudas, etc., com os cursos de 
técnico em paisagismo, de tecnólogo em gestão ambiental e de especialização em 
paisagismo e plantas ornamentais, na Universidade de Lavras.

ENTREVISTADOR – A sua formação, voltada para a gestão ambiental, certa-
mente lhe trouxe informações de gerenciamento de recursos sustentáveis. Como 
você começou a implementar isso dentro da seção de manutenção de jardins, uma 
vez que não havia nenhum tipo de preocupação?

RAchEl – Uma coisa foi o trabalho propriamente dito e outra foi o apoio que 
nós recebemos da direção. o meu diretor era o Maurício Matta e o diretor do De-
tec (Departamento Técnico), durante a maior parte do tempo, era o Dr. Hamilton 
Balão. Eles sempre apoiaram a ideia de termos jardins bonitos e sustentáveis.

Por mais doidos que fossem os pedidos que eu fizesse, eles, de alguma maneira, 
sempre me atendiam. Eu queria um viveiro, pois queria produzir nossas próprias 
mudas aqui. Também queria fazer um minhocário. Eles não entendiam o porquê e 
achavam que não daria certo, mas eu dizia que ia dar certo sim. Eu queria parar de 
usar agrotóxicos e produzir os nossos venenos, os nossos defensivos alternativos.

Então, essas ações demandavam um apoio da administração, senão eu não con-
seguiria fazer. E eu sempre tive. Nós começamos pelo levantamento de todas as 
áreas verdes, medimos os jardins e chegamos à conclusão de quantos metros qua-
drados tínhamos.

ENTREVISTADOR – Não havia essa informação?

RAchEl – Não, porque havia mais área não construída do que área construída. 
Começamos a fazer um levantamento de todas as plantas existentes, porque, de 
acordo com a política das empresas de manutenção de que qualquer planta serve, 
eles colocavam as plantas em qualquer lugar. Então, colocavam em lugares inade-
quados. Eram plantas de sombra que estavam no sol, e, portanto, ficavam doentes, 
frágeis, atraíam pragas.

Começamos a mudar as plantas de lugar e a colocá-las no lugar certo, refazer os 
desenhos. Por exemplo: há um jardim ao lado do edifício principal que foi feito 
para quem trabalha na torre do anexo I. Quando eu comecei a trabalhar naquele 
jardim, ele tinha 21 mil mudas de flores. Ele era um tapete de flores, mas as flores 
compradas têm um período de crescimento, um período de florescimento e um 
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período de morte. Então, nos dois terços do seu período de vida, elas não têm 
muito interesse paisagístico. ou elas estão crescendo ou estão morrendo.

Então, todo mundo que olhava aquele jardim de cima via isso. Eu pedi ao Maurício 
para trocarmos aquelas plantas e para diminuirmos a quantidade de mudas, mas ele 
não concordou. Então, por conta própria, aos poucos, eu fui mudando, diminuindo 
a quantidade de mudas, substituindo algumas delas por outros materiais de paisa-
gismo, sem que ele notasse. E um dia ele olhou pela janela e disse: “Poxa, mas está 
tão bonito isso.” E eu disse: “Quem bom, chefe, que está bonito!”.

Então, das 21 mil, hoje temos 4 mil. Isso significa uma economia de mão de obra, 
dinheiro, água, adubo, etc. E as pessoas que trabalham na torre, que olham aqui-
lo de cima, têm uma visão permanentemente bonita do jardim, porque hoje ele 
tem uma pequeníssima parcela de flores que têm um período de vida curto. Todo 
o resto são espécies de plantas permanentes. Portanto, ele está sempre bonito e 
apresentável. Seja na seca, seja na sombra.

E o anexo I tem uma posição solar muito difícil do ponto de vista de paisagismo, 
porque durante o inverno o sol se esconde atrás da torre. Então, tudo o que fica para 
o lado sul não pega sol. Já durante o verão, pega um sol intenso, o tempo inteiro.

Então, é difícil colocar planta que uma hora não pegue sol nenhum e em outra 
pegue sol intenso. Era uma complicação isso. Mas conseguimos alguns equilí-
brios, mudando espécies, experimentando, porque em dezesseis anos também se 
aprende coisas, não é?

ENTREVISTADOR – Você participou das primeiras discussões sobre o 
EcoCâmara. Como ele nasceu, antes de ser EcoCâmara?

RAchEl – o que provocou seu nascimento foi o lixo. Havia uma grande quanti-
dade espalhada onde hoje temos o pátio de lixo, atrás do anexo II. Aqui perto do 
anexo III e atrás do anexo IV também havia contêineres de lixo, que eram mexi-
dos pelos catadores. Aquilo sempre estava uma bagunça, misturava-se lixo de res-
taurante, lixo de papel, lixo de escritório. Era um problema gigantesco. Chegava o 
fim do dia e os contêineres ficavam transbordando de sacos, uma confusão. Então, 
um grupo de trabalho voluntário, autorizado pela Diretoria-Geral, se reuniu para 
tentar achar uma solução para o lixo.

ENTREVISTADOR – Você fez parte desse grupo?

RAchEl – Sim. Eu, Rômulo, Mauro de Deus, Déborah, todos os fundadores 
do EcoCâmara fizeram parte desse grupo.

o grupo começou a se reunir e a falar de lixo, mas, ao falarmos de lixo, desco-
brimos que havia outros problemas, como o da água, da área verde, do produto 
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químico usado e do lixo perigoso, que vinha do Departamento Médico e precisava 
de um tratamento especial.

Enfim, descobrimos que o problema era muito maior do que os contêineres soter-
rados pelo lixo e os catadores ao redor deles. Com isto, foi sugerido o EcoCâmara 
ao diretor-geral e a primeira ação seria a coleta seletiva. A partir disso, come-
çou-se a trabalhar. Eu nunca trabalhei nessa parte da cooperativa porque sempre 
fiquei com as áreas verdes.

Iniciou-se o trabalho com as cooperativas e depois algumas pessoas começaram a 
cuidar da água e do lixo do Departamento Médico. Então, o EcoCâmara começou 
com o grupo formado para resolver o problema do lixo.

ENTREVISTADOR – Dessa gênese do EcoCâmara o que você lembra?

RAchEl – Eu ouvi uma coisa interessante naquela época: “Bobagem, isso é falta 
do que fazer, coisa de quem não trabalha. Isso não dura nem seis meses.” E a bo-
bagem está aí há dez anos, com muitos prêmios.

Foi muito legal, mas houve resistência de um grande grupo para a nova realidade. 
Hoje todas as instituições, todos os órgãos têm um trabalho ambiental. Isso existe 
em todos os lugares. Quem não tem é que está fora da realidade, buscando se 
organizar.

Naquele tempo, não. Nós éramos pioneiros interna e externamente.

ENTREVISTADOR – Como foi conviver com essas dificuldades iniciais no pro-
cesso de implantação do EcoCâmara?

RAchEl – Na realidade, eu sempre trabalhei com os jardins. As questões da 
coleta seletiva, do lixo perigoso do Departamento Médico ou da água ficaram 
com outros grupos. Eles tinham mais problemas com servidores porque tinham 
contato direto com eles.

No Departamento Médico, por exemplo, existia uma legislação específica que 
obrigava certas ações. Então, fomos ajudar. Já existia uma demanda. 

A coleta seletiva foi bem complicada, porque requeria das pessoas certo trabalho. 
As pessoas tinham que levantar da cadeira e colocar o lixo no lugar certo, o pesso-
al terceirizado tinha que recolher cada tipo de resíduo no saco de cor correspon-
dente, ou seja, de acordo com a cor de cada lixeira. Então, havia certa resistência 
quanto a isso.

Relativamente ao meu trabalho, as pessoas, na realidade, olham para os jardins, 
mas não vão lá trabalhar e dificilmente atrapalham. Dependia muito mais da mi-
nha relação com os meus diretores e não da minha relação com as demais pessoas. 
Elas dali um tempo começaram a ver que os jardins estavam mais bonitinhos, mas 
não interferiam.
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Muita coisa dependia de uma atitude minha, de uma decisão minha com o grupo 
de jardineiros. Para outras coisas eu precisava dos diretores, mas eu raramente 
tinha problemas com os servidores. Eles só olhavam. 

ENTREVISTADOR – Mas talvez você tenha tido dificuldades internas ao seu 
serviço.

RAchEl – Sim. Eu tive dificuldade, por exemplo, com o pessoal de obras. Se um 
cano rompesse, eles estavam acostumados a chegar ao local cavar um buraco e, 
depois de determinado serviço, jogar tudo dentro desse buraco. Aí tínhamos um 
problema, porque eu queria que eles me avisassem antes para eu ir ao local retirar 
a grama e as plantas. Eles iriam, fariam o trabalho deles, eu voltaria e recolocaria 
tudo no lugar, sem ficar manchas, sem ter perda de material.

Então, tivemos uma discussão de longos anos, mas hoje já está tudo resolvido. Faz 
muito tempo que, antes de uma obra, o pessoal me liga para avisar que um serviço 
vai ser realizado. Eu vou lá, tiro tudo, eles fazem o trabalho e eu vou depois repor 
e recompor o jardim.

Na Câmara, quando se contratava uma obra, eu já estava acostumada a fazer pre-
visão da recomposição da área verde em torno da obra. Só que a empresa de enge-
nharia não tem cuidado com o modo de plantar a grama. Então, eles plantavam e 
em seguida eu desplantava tudo, consertava e plantava tudo de novo.

Até eu convencer as pessoas de que não tinha que pôr essa recomposição do es-
paço verde nas licitações, demorou um tempo, mas agora também isso já está 
solucionado. 

Uma grande discussão na Câmara foi sobre parar de molhar as áreas verdes na 
época da seca. Na realidade, pelas áreas externas, eu fui parando aos pouquinhos.

Chegou uma hora em que tivemos que parar de molhar a fachada no anexo IV. 
Foi uma grande discussão, mas nós moramos em um bioma que tem seca, temos 
que aprender a olhar para a seca e conviver com o ambiente do jeito que ele é. Nós 
gastávamos, se não me engano, 1,6 milhão de litros de água para molhar tudo, e, 
finalmente, obtivemos a autorização para não molhar. Fez-se uma campanha para 
explicar isso para as pessoas. Eu parei de molhar e nada aconteceu.

ENTREVISTADOR – Ninguém reclamou?

RAchEl – Reclamaram muito, mas sempre explicávamos como aquilo estava 
sendo feito e o porquê. Nós gastávamos em quatro meses o correspondente a trin-
ta anos de consumo de água na vida de um brasileiro. E as pessoas passaram a 
aceitar isso.

Hoje ninguém mais reclama e as pessoas até defendem a ideia de não molhar. 
Nós molhamos apenas a fachada principal do edifício, porque é um cartão postal 
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da cidade e no exterior as pessoas não vão saber que aqui tem seca e essas coisas 
todas. A diminuição do consumo de água nos jardins foi gigantesca.

Às vezes eu tenho que tirar árvores porque estão doentes. Árvores, como gente, 
têm um período de vida. E, esse período de vida terminando, ela vai morrer e vai 
cair. Se a árvore estiver em um jardim público, pode cair em cima de alguém ou 
de um carro, como já ocorreu, e pode causar um acidente. Toda vez que tenho que 
tirar uma árvore, mesmo que isso esteja muito justificado, é uma briga infindável. 
Até me perguntam como eu, que sou uma defensora das árvores, quero tirá-las. 
Eu tenho que explicar que, de vez em quando, não tem outra solução, chegou o 
fim do período de vida delas, estão com uma doença ou estão frágeis. Alguma 
razão tem. Mas é uma briga sempre.

Isso é um bom sinal, significa que as pessoas estão olhando para os jardins, estão 
se preocupando em defendê-los, estão gostando deles, querem que eles permane-
çam. Há quinze anos eu podia cortar tudo e passar cimento que ninguém ia dizer 
nada, ia achar ótimo. Agora é diferente.

Isso para mim, apesar de dar muito trabalho, é uma demonstração de que a nossa 
política funcionou. Hoje as pessoas defendem muito as áreas verdes, até quando não 
precisa. Às vezes estamos podando uma árvore e o anexo inteiro liga para me avisar 
que estão cortando a árvore. Eu tenho que explicar que é porque está doente, tem 
que podar, mas que a árvore vai ficar. Eu acho legal, eu gosto, apesar do trabalho.

ENTREVISTADOR – Vamos voltar um pouco no tempo. Você participou como 
você disse, da elaboração das discussões iniciais do EcoCâmara e você foi uma das 
primeiras coordenadoras-gerais. Como foi o seu ingresso na coordenação e a sua 
gestão à frente do EcoCâmara?

RAchEl – Eu era coordenadora substituta da Déborah Achcar, se não me enga-
no, e daí eu assumi. A passagem da coordenação no EcoCâmara é muito natural, 
pouco traumática, porque o vice-coordenador já está muito habituado aos proble-
mas. Eu acho essa uma bela maneira de se substituir os coordenadores. 

o meu vice era o Rômulo. Eu não fui coordenadora por muito tempo, porque eu 
estava finalizando a minha monografia na faculdade. Então, eu fiquei um pouco 
mais de um ano e pedi que o Rômulo me substituísse, porque eu não estava con-
seguindo dar a atenção que gostaria ao EcoCâmara. o Rômulo deu continuidade 
com uma administração ótima. 

As minhas áreas verdes continuaram seguindo seus caminhos. Eu tenho a im-
pressão de que a coisa mais ousada que aconteceu na minha gestão foi que o fim 
daquele monte de contêineres de lixo espalhados pela Câmara e a construção do 
pátio de lixo, onde a cooperativa passou a buscá-lo duas vezes por dia. Acabamos 
com aquela bagunça.
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Como eu trabalhava no Departamento de Arquitetura e Engenharia, eu tinha 
muito contato com engenheiros. Para mim era mais fácil fazer obra, por estar lá 
dentro. Eu conversei com meu chefe e colocamos baias de separação, concreta-
mos, fizemos um piso lavável e o alambrado. Tudo isso também foi conversado 
com o Rômulo, que era o coordenador da área de coleta. Ele treinou o pessoal dele 
para, em vez de colocar os lixos no contêiner na frente do edifício, colocar dentro 
do pátio de lixo. A cooperativa passava lá no final da manhã e no final da tarde e 
o SLU (Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal) passava durante a noite 
para pegar o lixo que vai para o lixão. E deu absolutamente certo.

Em uma semana, o aspecto mudou, porque já estava funcionando. Apesar de o 
lixo já estar sendo coletado separadamente e já existir a cooperativa, as pessoas 
não viam na rua o resultado. Então, de um dia para o outro, sumiu tudo. E tudo se 
resolveu naquele pequeno espaço que temos hoje, com um terço dos contêineres 
que tínhamos inicialmente e com metade dos problemas. Tínhamos problemas de 
roubo de contêineres e de catadores virarem os contêineres para espalhar o lixo, 
que gerava multa para a Câmara, e eles acabaram. De uma hora para outra, as 
pessoas deixaram de ver lixo espalhado pela Câmara.

ENTREVISTADOR – o que toda essa experiência de vida aqui na Casa, com 
sua formação posterior nessa área, todo esse trabalho focado na gestão ambiental, 
reflete no seu dia a dia?

RAchEl – Essas questões ambientais pegamos fácil. Quando vê já está fechan-
do torneiras, apagando luz, fechando portas. E chateando os outros para faze-
rem o mesmo. 

o EcoCâmara mudou muito as coisas na minha vida, desde me fazer voltar à fa-
culdade, para eu estudar, até mudar coisas na gestão da minha casa e tentar educar 
as pessoas. A partir do momento em que consegui ter conhecimentos teóricos 
mais ou menos consistentes sobre isso, comecei a dar aula aos meus jardineiros. 
Eles têm que entender o que estão fazendo.

Se você contrata uma pessoa para pintar a parede da sua casa, você olha para a 
parede e vê se ela está ou não bem pintada. Em relação aos jardineiros, conside-
rando que não posso estar o dia todo ao lado deles, não sei como eles plantaram 
a mudinha. Só vou saber depois, se ela cresceu ou se ela não cresceu. Se ela não 
cresceu, é tarde. Então, eles têm que entender o que estão fazendo e por que estão 
fazendo, pois ficam sozinhos a maior parte do tempo.

Me orgulho de meus jardineiros entenderem perfeitamente a importância de usar 
equipamento de proteção. os jardineiros não gostam de usá-lo. É desconfortável. 
Eles entendem que aquilo os protege de danos e de aspirar produtos danosos. Prote-
ge-os de câncer, no caso de sol. E isso se reflete no filho do jardineiro que começa a 
ser jardineiro, porque ele vai obrigar o filho a usar equipamento de segurança.
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Aqui na Câmara, por exemplo, eles não usam mais agrotóxicos e sabem por que 
não os usam. Além disso, sabem preparar o defensivo alternativo. Quando vão 
trabalhar no sábado na casa de alguma pessoa, e ela lhes dá um defensivo quími-
co, eles sabem que faz mal para a saúde e demonstram conhecer um alternativo.

Então, a gente começa a espalhar esse conhecimento para outras casas, outras 
residências.

ENTREVISTADOR – Você participou da elaboração da Política Socioambiental 
da Casa, que hoje está em vigor. Fale um pouco como foi o processo de discussão 
dessa política.

RAchEl – Foi bem interessante. Acho importante a Câmara reconhecer que as 
suas árvores são seu patrimônio. É outro olhar sobre o nosso jardim, que deixa-
mos de olhar só porque está florido, ele passa a ser nossa responsabilidade.

o EcoCâmara é voluntário. Mas quando o diretor-geral assina uma política so-
cioambiental e assume todos os compromissos do EcoCâmara, isso significa que 
a Casa incorporou aqueles compromissos e há que se obedecer àquilo que o dire-
tor-geral recomendou.

Talvez essa política, do ponto de vista de permanência, seja uma das coisas mais 
importantes que o EcoCâmara fez: criar uma mentalidade e uma politica e gerar 
experiência suficiente para fazer com que ela fosse escrita.

ENTREVISTADOR – Eu queria que você falasse um pouco da história dos Bosques 
dos Constituintes, tentando fazer uma ligação com as ações ambientais da Casa.

RAchEl – o Bosque dos Constituintes foi plantado em 1988 pelos Constituin-
tes, por iniciativa da sociedade civil, que ofereceu aos parlamentares a possibilida-
de de plantar, cada um, uma árvore.

o bosque foi plantado e lá ficou, mas a Câmara não era responsável por ele. o De-
partamento de Parques e Jardins o tratava como se fosse outra área verde da cidade.

Quando chegou a época de comemorar os vinte anos da Constituinte, eu, por 
acaso, estava na sua sala, William, quando chegou a equipe que estabeleceria as 
ações dessa comemoração, e eu me lembrei do bosque. Você era diretor da Secom 
e eu estava na sua sala por acaso, para conversar. Acho que, dos que estavam lá, 
eu era a única pessoa que vinha trabalhando na Câmara desde a época da Cons-
tituinte. Ninguém lembrava que o bosque existia, juntamos alguns documentos e 
provamos que ele existia. No entanto, não tinha como a Câmara tratá-lo. Então, 
você entrou em contato com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), que tinha um 
projeto guardado na gaveta chamado Abrace um Parque. Por meio desse projeto, 
o bosque foi transformado num parque, e a Câmara pôde adotá-lo.
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A partir daí, a gente vem o recompondo. Nesse período de vinte anos, muitas 
árvores morreram, outras que não faziam parte do projeto original foram planta-
das. Já faz quatro anos que adotamos o bosque e ele já está quase completamente 
restaurado. As árvores foram todas tratadas e foram plantadas novas.

Ele é o meu orgulho. os servidores também gostam dele. Eles estão plantando 
no entorno do bosque. Nós convidamos parlamentares constituintes, quando é 
possível, para replantarem suas árvores. Temos feito vários eventos lá. Agora, foi 
instalado um busto do Dr. Ulysses Guimarães sob a árvore que ele plantou.

Tenho tido um prazer imenso nisso, um orgulho e acho que ele deve ser um or-
gulho também para a Câmara, porque não existe outra casa legislativa no Brasil 
que tenha adotado um bosque. E o nosso bosque tem uma característica muito 
especial: talvez seja o único parque histórico do Brasil que foi feito no local pelos 
atores da história na data da história.

Às vezes, um parque é criado 500 anos depois (como o Parque do Descobrimento) 
ou 120 anos depois (Parque da Independência). São outras pessoas, em outros 
lugares, em outras situações. o nosso, não. o nosso é uma situação original. Ele 
está no lugar que a história aconteceu, plantado pelos seus atores.

Então, ele é magnífico sob esse aspecto histórico e pelo significado da Constituin-
te, que foi a primeira a dedicar um capítulo à proteção do meio ambiente em uma 
Constituição. Também há o aspecto de que ele é a história em si mesma.

ENTREVISTADOR – Na sua avaliação, ações como a da adoção do Bosque dos 
Constituintes seriam possíveis sem o EcoCâmara?

RAchEl – De jeito nenhum. Tanto que o bosque ficou abandonado durante vinte 
anos. Agora existe uma consciência de um trabalho que vem sendo desenvolvido, 
de resultados e de premiações. A Câmara já é verdinha. Todas as pessoas se im-
portam com isso. Como a política de áreas verdes, de jardins sustentáveis está ab-
solutamente consolidada, é possível a gente propor, adotar e pagar para que sejam 
mantidos setenta mil metros de área. Isso poderia ter sido feito vinte anos atrás, 
e sequer passou pela cabeça das pessoas que tal área pudesse ser adotada, manti-
da ou cuidada. Se tivessem passados mais alguns anos, ele teria desaparecido, as 
árvores não seriam mais identificáveis. Ele existe hoje por causa do EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – Conte-me o que é ser ecocamarada na sua visão.

RAchEl – A Câmara tem o EcoCâmara e tem uma política socioambiental. 
Portanto, pôs o pé na Câmara, é Ecocamarada, pois o servidor tem a obrigação 
de respeitar essa política, com atitudes como economizar papel no seu traba-
lho, fechar a torneira, apagar a luz, não estragar o jardim, escrever do lado de 
trás da folha, beber em copo de vidro e não em copo de papel, entre outras. Ser 
Ecocamarada é ter responsabilidade no seu dia a dia naquilo que você faz, é ser 
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permanentemente consciente dos cuidados que necessitam o meio ambiente e o 
planeta em que você vive.

ENTREVISTADOR – Na sua opinião, quais devem ser as próximas ações do 
EcoCâmara?

RAchEl – Tem uma ação que eu acho importante, até porque eu estou viven-
ciando este momento.

Eu estou às vésperas de me aposentar, e vários ecocamaradas, ativos estão também 
na mesma situação. Ninguém é insubstituível, virão outros nos nossos lugares, 
mas eu acho que experiência é uma coisa que demanda tempo. Não dá para você 
ensinar experiência aos outros.

Eu creio que o EcoCâmara não deveria desperdiçar a experiência daqueles que 
viveram trinta anos na Casa e conhecem cada pedacinho e cada dificuldade dela. 
Estão se aposentando mas estão disponíveis. Poderia ser feito um conselho e in-
cluí-lo no novo grupo que foi criado, de qualidade de vida.

Por exemplo, eu conheço esses jardins centímetro a centímetro, para cima e para 
baixo, o que há embaixo deles, quantos centímetros de terra há, se tem laje ou 
não, como o sol incide sobre eles. Tudo pode ser aprendido. Todo mundo que vier 
depois de mim vai aprender, mas pode aprender mais fácil se eu puder ajudar. Eu 
acho que ser sustentável também é saber usar todos os conhecimentos disponíveis 
ao seu redor. Não é só fechar a torneira ou escrever no verso do papel. É aproveitar 
tudo o que você consegue.

Sugiro que o EcoCâmara faça isso. Eu conheço muitas pessoas que têm grandes ex-
periências e que certamente colocariam suas experiências a favor do EcoCâmara. 
Às vezes, nós precisamos fazer uma ação e falta mão de obra, falta gente porque 
as pessoas estão ocupadas, estão trabalhando nas suas seções, mas os aposentados 
podem ajudar. Eu acho que é uma perda de conhecimento não usar isso tudo que 
está disponível.

Do ponto de vista das ações do dia a dia, apesar de o EcoCâmara ser voluntário, 
talvez devesse haver um pouco mais de firmeza das diretorias ou de um responsá-
vel para que a política socioambiental da Casa fosse efetivamente aplicada.

Não acho que devemos ter um departamento, uma seção ou algo parecido porque 
é política do EcoCâmara que sua ação cotidiana seja ambientalmente correta. É 
o caso, por exemplo, da minha seção. Não dá mais para separar EcoCâmara da 
Seção de Manutenção de Jardins. Uma está absolutamente ligada à outra. É o caso 
da Coordenação de Administração de Edifícios, que faz a coleta seletiva. Não dá 
mais para descolar uma da outra.
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Acho que essa política de absoluta integração entre o EcoCâmara e a ação coti-
diana deve ser reforçada. A administração da Casa poderia ser um pouco mais 
insistente nisso. E não ser isso tão voluntário como é hoje.

ENTREVISTADOR – o momento exige um pouco mais de efetiva participação?

RAchEl – Exatamente. Um diretor de departamento deve ser cobrado sobre as 
ações ambientais. Afinal, se há uma política ambiental escrita, assinada e publicada, 
ela tem que ser respeitada. Então, um pouco mais de insistência formal da adminis-
tração para que as ações sejam efetivamente realizadas talvez fosse legal.

ENTREVISTADOR – Você se lembra de alguma dificuldade, alguma curiosidade 
ou algum fato pitoresco que lhe tenha causado alguma saia justa ou dificuldade na 
gestão dos jardins durante a sua gestão à frente do EcoCâmara?

RAchEl – Ah, eu tive boas dificuldades no começo! A equipe de jardineiros era 
composta por homens que achavam que sabiam fazer tudo. Cheguei eu, mulher, 
de salto alto, toda chique, propondo que se fizesse tudo diferente.

Era muito engraçado eu sentar e falar alguma coisa e ver que eles não acreditavam 
em mim. Eu precisava deles para fazer o que eu queria fazer, eles é que executa-
vam. Então eu resolvi ser zangada. Até hoje eu tenho fama de brava, porque aí eu 
simplesmente mandei fazer e pronto.

Aí eles começaram a fazer e as coisas lentamente começaram a funcionar, porque 
a minha teoria estava bem fundamentada. Eu comecei a mostrar, dar exemplo, 
trazer gente para dar palestra. Conheci um jardineiro que tinha câncer de pele de 
tanto ficar no sol. Eu o trouxe aqui para convencê-los a usar uniforme de manga 
comprida. Então, cada tarefa teve que ser provada: uma, duas, três, quatro vezes.

Hoje os meus melhores parceiros são eles. A seção existe porque eu tenho 37 par-
ceiros, que acreditam – com fé – no que nós fazemos. Hoje as coisas acontecem se 
eu estiver lá ou não, por exemplo, a criação de minhocas, a compostagem, o uso 
de defensivo alternativo, a manutenção dos jardins limpos e arrumados.

No início, tive que convencê-los a não cortar a grama muito curta e sim a seis 
centímetros de altura, por algumas razões técnicas. Cortar a seis centímetros de 
altura significa cortar umas duas ou três vezes a mais, mas o resultado é melhor. 
Descobri que, no contrato de jardinagem de manutenção da Casa Branca, em 
Washington, eles cortam a grama a duas polegadas, ou seja, cinco centímetros, 
então fiz um cartaz e o pendurei na seção. Aí, resolveu-se o assunto. Se o Bush 
fazia é porque deveria estar certo.

Mas hoje eles acreditam em mim. Quando eu invento uma coisa, eles partem do 
princípio de que pode dar certo.

ENTREVISTADOR – Qual foi a sua maior alegria nesses anos à frente dessa área?
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RAchEl – Sem a menor dúvida, o dia da adoção do bosque. Vimos o Lula plan-
tar uma árvore no nosso bosque, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, 
o procurador-geral da República, todos lá carimbando que o nosso bosque existia 
e que ele era um presente da Câmara para a cidade e para a história. Foi um prazer 
inigualável.

Aquele dia 4 de novembro de 2008 foi o dia mais marcante na minha trajetória na 
Câmara e na gestão de áreas verdes.

Tenho muito orgulho de ser servidora da Câmara e de ter participado do 
EcoCâmara desde o primeiro dia.

Eu acho que somos exemplo para outros órgãos. Eu, na minha área, de áreas ver-
des, esses dias fui dar uma palestra no Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis) na minha área, de áreas verdes. Pos-
sivelmente vamos assinar um acordo com eles para tratar das áreas verdes deles. 
Deveria ser o contrário, eles deveriam nos ensinar. Eu acho que isso mostra o 
quanto nós caminhamos desde aquela nossa primeira reunião para discutir o que 
nós iriamos fazer com o lixo. É um grande orgulho para mim.

ENTREVISTADOR – Muito obrigado, Rachel, pela sua participação.
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Jacimara, conte-nos 
do seu envolvimento com o meio ambiente, começando da sua infância. 

JAcImARA GuERRA mAchADO – Lembro que o primeiro contato com a 
questão ambiental foi aos doze anos. Morava em Porto Alegre e, em uma avenida 
muito conhecida, iria atravessar um viaduto. Havia uma árvore centenária no ca-
minho, daquelas protegidas. Lembro que reunimos vários amigos e fomos para lá. 
Dormi três noites em cima daquela árvore para que não a derrubassem. Mas não 
houve jeito. Naquela época não tínhamos tanta força. Derrubaram a árvore, mas 
nós conseguimos pelo menos que eles plantassem outras em um parque. Essa foi 
a minha estreia na área ambiental.

Depois de casada, em 1980, eu fui para a Alemanha acompanhar meu marido que 
ia fazer doutorado. Me deparei com um modo de viver completamente diferente. 
Tive de lidar com uma série de coisas novas: coleta seletiva, economia de luz e 
água, levar o lixo reciclável em coletores especiais. Eram coisas que não tínhamos 
aqui. Quando voltei, decidi ingressar nessa área. Retornei ao meu órgão de ori-
gem – eu estava licenciada –, que na época era o Ministério de Minas e Energia, e 
aprofundei-me em petróleo, em rerrefino de óleo lubrificante. Fui para a área de 
meio ambiente e não saí mais.

ENTREVISTADOR – Sobre as suas experiências na Alemanha, conte um pouco 
mais. A realidade era tão distinta da realidade brasileira? 

JAcImARA – A educação das pessoas em relação à natureza lá é muito forte, até 
hoje. Tanto que é a Alemanha que dita as regras ambientais para a Comunidade 
Europeia. Havia muitos hábitos que não eram de costume no Brasil, por exemplo, 
o modo de as pessoas se deslocarem. Usava-se muito mais bicicleta do que carro. 
Nós passamos quase cinco anos sem ter carro e não sentimos falta nenhuma. Usá-
vamos transporte urbano ou trem. 

Trabalhávamos para viver e não vivíamos para trabalhar. Às cinco horas da tarde 
acabava o expediente. Saíamos da universidade, íamos para a casa e depois pas-
seávamos no parque. o contato com a natureza era muito mais forte do que hoje, 
nos centros urbanos, onde perdemos tempo no trânsito.

ENTREVISTADOR – Em que cidade era?

JAcImARA – Em Kiel, no norte da Alemanha. Era diferente a forma de você 
comprar coisas e levar para casa. Não se tinha o hábito de comprar muitas coisas 
e levar para casa, guardar, etc. A compra era de pouco em pouco, pois o preço 
não aumentava, não tinha inflação e não tinha necessidade de estocar. Ir ao su-
permercado fazer compras e ganhar sacolinha, nem pensar. Levava-se a sacolinha 
de casa ou usava-se a cestinha da bicicleta. Se você quisesse levar sacos ia pagar 
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dez centavos de marcos (a moeda da época). Foram pequenos hábitos que fomos 
adquirindo. Quando voltei para o Brasil, eles já faziam parte do meu dia a dia.

ENTREVISTADOR – Você veio para Brasília quando?

JAcImARA – Em 1973. De 1973 até 1979 eu morava em Brasília. Em 1980 fui 
para a Alemanha e em 1985 retornei. De 1986 até 1987 morei em Porto Alegre, 
pois meu marido estava trabalhando lá. Na volta, retornei ao Ministério de Minas 
e Energia e trabalhei na área de petróleo, com a aprovação de exploração de petró-
leo. Essa atividade se chocava com meus conceitos e isso me incomodava. 

Exploração de petróleo é uma atividade necessária, mas altamente poluente. Co-
mecei a estudar um pouco mais sobre isso. o uso do óleo lubrificante era naquela 
época um tema sem controle legal aqui e carecia de normas para que ele não 
fosse desperdiçado e nem vertido em locais inapropriados. É um produto nobre. 
Queimar óleo ou pintar moirão é um luxo e isso que acontecia no Brasil. Poucas 
empresas rerrefinavam este produto, mas não havia normatização. Na Alemanha 
isto já estava regulamentado. Então, quando voltei fui regulamentar a atividade de 
rerrefino de óleo lubrificante.

ENTREVISTADOR – Já com enfoque ambiental? 

JAcImARA – Não, eu não tinha essa visão de meio ambiente, tinha visão de eco-
nomia de derivado de petróleo. Mas percebia a importância da vertente ambiental. 
Se você pintar um moirão com óleo queimado, você está poluindo? Na hora em que 
chover aquilo tudo escorre e vai para o solo. Fui entendendo isso depois.

ENTREVISTADOR – Certo. Fale um pouquinho da sua formação. Você estudou 
em Porto Alegre, na Alemanha, em Brasília?

JAcImARA – Estudei em Brasília, na Universidade de Brasília (UnB). Formei-me 
em Química e fiz o mestrado também na UnB, em política de gestão ambiental e 
sustentabilidade, que concluí em 2002. Na Alemanha, fiz uma especialização em 
poluição por óleo no mar, que acontece quando há acidentes, derrame de óleo no 
mar ou descarregamento de petróleo. 

ENTREVISTADOR – Como foi sua mudança de ministério? 

JAcImARA – No Ministério de Minas e Energia, me incomodava o tipo de tra-
balho, porque eu não conseguia desenvolver o que estava querendo, apesar de ter 
conseguido regulamentar a área de rerrefino. Surgiu uma oportunidade de ir para 
o Ministério da Indústria e Comércio. 

Lá havia um Conselho, na época chamava-se Conselho de Desenvolvimento In-
dustrial, responsável pela análise e aprovação de projetos industriais que vinham 
para o Brasil. ou seja, havia uma linha de crédito para as empresas que quisessem 
trazer know-how de fora para se instalar no Brasil, na área de petroquímica. Fui 
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trabalhar nessa área. Fiquei um ano e meio analisando projetos. Fazíamos parece-
res sobre as propostas de instalação de unidades industriais no Brasil. Analisava 
os projetos, a fabricação de um novo produto, a tecnologia que iriam usar, etc. 
Mas me incomodava ver que algumas tecnologias que financiávamos aqui no Bra-
sil já tinham sido banidas no país de origem. Tive uma conversa com meu coorde-
nador e ele achou que eu não devia mais fazer observações desse tipo nos parece-
res. Com isto, na primeira oportunidade que tive, pedi que me requisitassem para 
a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), do Ministério do Interior. Em 
1988 a Sema virou Ibama. Foi a junção do Instituto Brasileiro de Desenvolvimen-
to Florestal (IBDF), da Superintendência do Desenvolvimento Pesca (Sudepe), da 
Superintendência da Borracha (Sudhevea) e da Sema. Fiquei muito feliz em fazer 
parte do quadro dessa nova instituição. Senti muito mais segurança para trabalhar 
com este tema. Meio ambiente é um tema transversal, ele pode e deve ser tratado 
sob vários enfoques, a gente sabe isso agora. 

ENTREVISTADOR – Mas não se tinha essa ideia da transversalidade, muito me-
nos da importância. Pelo que você narrou há pouco, a importância ambiental era 
nenhuma, aliás, era um empecilho para o desenvolvimento. 

JAcImARA – Exatamente. Tanto que na 1ª Conferência Internacional sobre 
Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1973, a posição do Brasil teve uma repercus-
são muito ruim. o porta-voz deixou claro que aqui no Brasil não nos importá-
vamos com a poluição e sim com o desenvolvimento. Pegou muito mal. Quando 
a missão diplomática retornou, eles criaram a Sema, justamente para dar uma 
resposta àquele papel feio que o Brasil fez. 

ENTREVISTADOR – Chegando ao Ibama, onde você foi trabalhar e o que acon-
teceu por lá? 

JAcImARA – Me especializei na parte de gerenciamento de resíduos. Resíduos 
perigosos, resíduos domésticos, etc. Em 1991, houve uma oportunidade de o meu 
marido ser transferido para o exterior e eu pedi uma nova licença sem vencimen-
tos. Ele foi transferido para gerenciar um projeto de cooperação técnica entre as 
dezesseis ilhas caribenhas. Esse projeto era de gerenciamento costeiro. Em janeiro 
de 1992 nos transferimos para Santa Lúcia, no Caribe. É uma ilha muito pequena, 
onde não havia muito o que aprender, mas muito a compartilhar. Comecei a fazer 
trabalho voluntário justamente na gestão de lixo, atuando diretamente na comu-
nidade. Decidi trabalhar, de forma voluntária, educação ambiental nas escolas, 
com as crianças e com os pais.

ENTREVISTADOR – Você já citou seu marido algumas vezes. Quem é ele? o 
que ele faz? 

JAcImARA – Meu marido é Viktor Udo Dohms, alemão naturalizado brasileiro, 
trabalha com meio ambiente, para o governo alemão, na área de cooperação técnica. 
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ENTREVISTADOR – Você falou em educação ambiental. Esse conceito já existia 
ou era também uma coisa nova?

JAcImARA – o termo educação ambiental surgiu na Conferência de Tbilisi, em 
1977. Em 1991 se falava pouco sobre educação ambiental. Nessa ilha isso nem 
existia. As escolas do Caribe seguiam o sistema inglês, com um currículo muito 
fechado. Achei que podia falar de educação ambiental durante as aulas de tra-
balhos manuais, comum a todos os currículos. Com autorização das diretoras, 
dava aula de trabalhos manuais usando sucatas e mostrava para as crianças que o 
que parece lixo poderia virar produto. Na brincadeira, ensinava para elas alguns 
conceitos novos. Foi nesse nicho que comecei a trabalhar a educação ambiental. 

ENTREVISTADOR – E como foi a receptividade deles? 

JAcImARA – Foi muito boa. Esse foi um período muito alegre da minha vida, por-
que trabalhar voluntariamente é muito bom. A gente faz aquilo que gosta, na hora 
que a gente pode. Tinha filho pequeno na época, um ano e meio. A mobilização 
foi tão grande nas escolas, com as crianças, que os pais me procuravam e queriam 
saber mais sobre o trabalho. As mães começavam a se interessar a aprender aquele 
artesanato, não só por conta do meio ambiente, mas por ser uma fonte de renda.

Elas queriam que eu as ensinasse aos sábados o artesanato, para poderem vender e 
ter mais dinheiro pra família. Essa receptividade foi ótima, as crianças aprendiam 
brincando. A turma de crianças de doze anos queria fazer mobilização na beira da 
praia. A praia era frequentada por muitos turistas e a sujeira poderia afastá-los. Lá 
havia praias belíssimas, mas que eram sujas. Então nós saímos da escola e as crian-
ças começaram a fazer mobilização fora. Nós conseguimos o apoio de um hotel na 
beira da orla que buscava as crianças na escola com um ônibus. Elas não só faziam 
a coleta de lixo na praia, mas também abordavam as pessoas e pediam para que 
elas não mais jogassem lixo lá, e explicavam os motivos. Foi uma experiência bem 
interessante. Expusemos em uma praça os trabalhos feitos pelas crianças. Houve 
uma ocasião engraçada em que o ministro de Mobilização tomou conhecimento 
desse trabalho, quase na época de eu vir embora, e disse que me daria o visto per-
manente para que eu ficasse lá. Agradeci e expliquei que era impossível, mas que 
outras pessoas da ilha poderiam continuar o trabalho se a elas fosse dada a opor-
tunidade de emprego. Isto de fato aconteceu. Foi uma forma de dar continuidade 
a esse trabalho. Elas foram trabalhar na área de educação ambiental. 

Eu fiquei muito feliz. Foi uma época em que eu me envolvi muito com o meio am-
biente. Lia também muito sobre os desdobramentos da Rio 92 pela internet. Em 
1996, um pouco antes de voltar para o Brasil, descobri, por meio da internet, um 
programa que os países da organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (oCDE) estavam lançando, que visava melhorar o desempenho am-
biental dos órgãos de governo. Uma recomendação da oCDE orientava os países 
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membros que investissem no “esverdeamento” de suas atividades administrativas. 
Comecei a estudar o assunto e achei que seria um nicho importantíssimo para se 
trabalhar, caso o Brasil ainda não tivesse ações neste sentido. Era preciso mudar 
o modo de consumo das pessoas, o modo de produção das empresas e também 
a forma como o governo usava e consumia recursos naturais. E foi assim que, na 
minha volta ao Brasil, surgiu a A3P. 

ENTREVISTADOR – Quando regressou, você voltou para o Ibama?

JAcImARA – Sim, e dois meses depois fui requisitada para a Secretaria de De-
senvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente. Comecei a testar 
uma mudança de comportamento nos colegas, explicando o objetivo do progra-
ma, que depois foi chamado de A3P. Estava dando certo.

ENTREVISTADOR – Explique um pouco o que é A3P. 

JAcImARA – A3P é o nome que demos para esse programa, Agenda Ambiental 
da Administração Pública. Esse nome veio de um concurso interno feito dentro 
do ministério. Em 1999, o deputado Sarney Filho foi empossado ministro do Meio 
Ambiente. A equipe dele foi antes para conhecer algumas ações em andamento, 
e meu chefe pediu que eu relatasse essa minha iniciativa e o seu objetivo. Mon-
tamos uma proposta de trabalho, que foi aprovada. Começamos a elaborar uma 
cartilha e um vídeo, com o objetivo de divulgar, entre os órgãos de governo, um 
novo modelo gerencial, voltado à inserção de variáveis ambientais nas atividades 
administrativas. Eram ações básicas, como coleta seletiva, consumo de energia, de 
água e de papel, etc. Começamos então a por em prática no próprio ministério as 
boas práticas sugeridas no programa A3P.

Em 2001, foi lançada a cartilha e em 2002, o vídeo. Ambos tinham linguagem 
bem acessível aos vários públicos-alvo e expunham os principais eixos temáticos 
dessa agenda. Trabalhamos de 2000 a 2003 na divulgação deste material da A3P 
em vários órgãos de governo, principalmente no âmbito federal.

Foi durante esse período que cheguei aqui na Câmara. Fui convidada em 2002, 
para dar uma palestra sobre resíduos para o grupo que estava estudando o assun-
to, pois queriam implantar a coleta seletiva com inclusão social, em parceria com 
os catadores de resíduos recicláveis. A proposta da coleta seletiva já estava come-
çando a ser implementada pelo grupo formado. Já havia a Ecologilda, a campanha 
de divulgação, as etiquetas adesivas. Fiquei surpresa, pois já estava tudo encami-
nhado. Com isso, em minha fala, parabenizei a todos e sugeri que a Câmara fosse 
além, que olhasse para o consumo de água, de energia, etc. e mostrei a proposta 
da A3P. Deixei algumas cartilhas com eles e fui embora.

Voltei para o ministério, mas lembro que trocava muitas informações com o gru-
po. Depois disso, a Deborah Achcar queria elaborar uma proposta de criação de 
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um núcleo que fosse mexer com as outras áreas ambientais, trazer outros temas 
para dentro da Câmara. Escrevemos a proposta juntas. E ela levou para ser apro-
vada. Em 2003, surgiu o EcoCâmara, com o nome de Núcleo de Gestão Ambien-
tal. Recebi o convite para vir para cá, para participar da execução da proposta. Fui 
entrevistada pelo Dr. Sérgio Sampaio e, em fevereiro de 2004, me juntei à equipe. 

ENTREVISTADOR – E no Ministério como ficou a A3P?

JAcImARA – Ela ficou esquecida por um tempo. Acompanhei de longe, tentado 
não deixar que o programa morresse. Felizmente uma colega resolveu adotá-lo 
e resgatá-lo e pediu minha ajuda. Esta parceria deu resultado e fizemos algumas 
ações em conjunto, como palestras e seminários. Em 2005, o programa A3P ga-
nhou uma rubrica no PPA. Isso não havia antes. Hoje a A3P conta com a adesão de 
mais de quatrocentas instituições. Com a aprovação do Plano Nacional de Con-
sumo e Produção, foi recomendado aos governos que promovessem mudanças 
no seu padrão de consumo. Deveriam passar a economizar água, papel, energia, 
adotar as licitações sustentáveis, quer dizer, teriam que adotar as cinco vertentes 
propostas pela A3P.

ENTREVISTADOR – Como foi a sua chegada à Câmara?

JAcImARA – Como disse fui convidada para uma entrevista e deixei meu currí-
culo com o Dr. Sérgio Sampaio. Ele conversou comigo, foi muito simpático. Acei-
tei o desafio e em janeiro de 2004 interrompi minhas férias e vim para Brasília 
para acompanhar meu processo de requisição feito ao Ibama. Só em fevereiro de 
2004 tomei posse. Participei da ambientação ainda sem ter tomado posse para 
poder conhecer um pouco mais da Casa. 

ENTREVISTADOR – Quais foram as suas primeiras atividades aqui?

JAcImARA – A primeira foi conhecer mais os antecedentes que resultaram na 
criação do EcoCâmara, conhecer as pessoas, saber um pouco mais da coleta se-
letiva, como ela estava acontecendo. Fiz a proposta de implantarmos o monito-
ramento da coleta seletiva. Pensamos em como poderíamos fazer esse monitora-
mento em parceria com os envolvidos. Também precisávamos ver como estava 
sendo feita a coleta de resíduos no Departamento Médico (Demed). As primeiras 
tarefas foram essas. Em seguida, fui conhecer a estrutura do EcoCâmara. 

Naquela época, só havia cinco áreas temáticas, hoje são onze. As cinco áreas fo-
ram criadas, na época em que a Déborah Achcar começou a fazer o planejamen-
to estratégico. Comecei a identificar quais projetos das áreas temáticas poderia 
acompanhar e ser parceira.

ENTREVISTADOR – Você lembra quais eram essas áreas?
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JAcImARA – Havia uma área chamada aquisições sustentáveis, outra que cha-
mava ISo 14000 e jardins, pois a Câmara pretendia obter essa certificação. Tam-
bém havia uma área de coleta seletiva, uma de água e energia e uma sobre escritó-
rio verde. Acho que eram essas.

ENTREVISTADOR – Você falou que a Câmara pretendeu, em algum momento, 
ter a certificação ISo 14000. Como foi?

JAcImARA – Eu não sei se houve uma desistência ou se eu consegui convencer as 
pessoas que fazer uma certificação num órgão de governo é muito dispendioso. Para 
você conseguir que uma instituição ganhe uma certificação, é preciso investir muito 
no início e a Câmara não dependia dela para vender seu produto lá fora. A Câmara 
não precisava ter uma certificação para ficar se mostrando. Podia se mostrar de outra 
forma. Então, achei que era muito injusto gastar dinheiro público para fazer todas as 
mudanças que tinham de ser feitas para poder receber um certificado que não iria 
servir para nada. Só serviria para pendurar na parede, porque não iria concorrer a 
nada, não era condicionante para vender nada, como acontece no setor privado, por 
exemplo. o pessoal se convenceu de que podíamos usar a metodologia de melhoria 
ambiental para obtenção da certificação, mas não precisávamos persegui-la.

ENTREVISTADOR – De lá para cá, como está sendo sua experiência no 
EcoCâmara?

JAcImARA – Houve alguns momentos em que eu quis desistir, mas depois pen-
sava que dava para a gente contornar a situação. A coordenação era rotativa, a cada 
dois anos mudava o estilo e eu me adequava ao perfil de cada um. Depois de olhar a 
coleta seletiva e implementar o programa de monitoramento, fui realizar um diag-
nóstico ambiental da Câmara como um todo. Nesse diagnóstico, estabeleci quais 
eram os projetos necessários por força de lei e os classifiquei como prioridade 1.

Por exemplo, eram de prioridade 1 a regularização do posto de gasolina, a regula-
rização do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde no Demed, pois havia 
uma legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que precisa-
va ser cumprida, e a correção do lançamento de efluentes químicos perigosos da 
Coordenação Gráfica (CGRAF) direto na rede de esgoto. os temas de prioridade 
2 eram aqueles não controlados por lei, mas que seria de bom-tom executar, como 
economizar energia, água, papel e fazer o manejo de áreas verdes de forma sus-
tentável. os projetos de prioridade 3 consistiam em ações inéditas, de vanguarda, 
como a desmaterialização de processos, com uso de tecnologia da informação, nos 
plenários. Envolviam altos recursos, mas apareceriam a qualquer momento não 
só pela vertente ambiental mas pela eficiência na prestação do serviço. Como eu 
disse antes, o meio ambiente é transversal. Tudo tem reflexo nele. o diagnóstico 
foi apresentado ao diretor-geral pela coordenadora da época, Déborah Achcar. o 
diretor-geral deu sinal verde ao diagnóstico e começamos a colocá-lo em prática 
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em parceria com as respectivas áreas. o apoio da Diretoria-Geral foi fundamen-
tal. A regularização do posto levou tempo, mas está acontecendo. Quanto à gestão 
de resíduos no Departamento Médico, nós conseguimos logo no início e somos 
modelo. Inclusive, alguns hospitais vieram saber como nós estávamos fazendo, 
como monitorávamos, etc. 

Nós conseguimos reduzir em noventa por cento o volume mandado para incine-
ração e hoje a Câmara manda apenas dez por cento. o padrão é sete por cento nos 
países de primeiro mundo. 

Estabelecemos essa meta de dez por cento e chegamos lá. Isso reduziu o impacto 
ambiental, pois se incinera menos, e teve um resultado econômico, porque antes 
pagávamos para incinerar duas toneladas por mês e hoje são só duzentos quilos. A 
Câmara está pagando por uma quantidade dez vezes menor. Esses pontos tiveram 
muito apoio da direção. Eu achava que ainda faltava algo, faltava conseguirmos 
disseminar mais a mentalidade de mudar as rotinas de trabalho para introdu-
zir uma vertente de sustentabilidade. Nessa época, Cássia Botelho já estava na 
assessoria da Aproj (Assessoria de Projetos Especiais). Ela me perguntou o que 
poderíamos fazer e sugeri que o diretor-geral convidasse os demais diretores para 
fazê-los entender o que nós pretendíamos com o EcoCâmara. Explicar que ele é 
composto por vários órgãos da Câmara, representados pelos coordenadores de 
área, e o papel do EcoCâmara não é executar as ações de melhoria ambiental, mas 
orientar, facilitar a execução dessas ações. o diretor-geral também deveria insis-
tir que a Casa deveria pensar como mudar as rotinas de trabalho, considerando 
não só o fator da boa prestação do serviço, mas também um serviço prestado de 
forma sustentável. Não adianta ser ágil para entregar um resultado com um gasto 
excessivo de água, energia, papel. Essa reunião me deixou muito feliz. Na época, o 
Rômulo Câmara era o coordenador do EcoCâmara. A reunião foi na sala VIP do 
10º andar do anexo IV e contou com a presença de cada um dos coordenadores 
de áreas temáticas. As novas áreas temáticas foram criadas a partir do diagnóstico. 

ENTREVISTADOR – Num total de dez.

JAcImARA – Sim. o diagnóstico mostrava exatamente onde havia pontos que po-
deriam ser trabalhados, áreas em que teríamos que fazer intervenção. Para fazer 
uma intervenção, precisávamos de um ponto de contato naquela área, que seria o 
seu coordenador, com quem iríamos atuar. As áreas temáticas foram criadas para 
facilitar o diálogo entre o coordenador e o local onde a intervenção aconteceria. 
Para a reunião, preparamos uma cartilha com todos os projetos em execução e in-
formações sobre os resultados obtidos. Esse foi um momento de muita felicidade. 
outro momento de felicidade foi quando, em 2010, a colega Vera Cecília Dantas 
Mota fez um estudo para mostrar ao diretor que era necessário aumentar a equipe 
do escritório do EcoCâmara. Depois disso, três pessoas juntaram-se à equipe. o es-
tudo feito pela Vera Cecília mostrou que, mesmo com uma equipe pequena, muita 
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coisa era feita devido à capilaridade dos coordenadores de áreas. Nós os orientáva-
mos quanto à coleta de dados e quanto aos indicadores para medir os resultados.

ENTREVISTADOR – Você também ajudou na formação da cooperativa dos 
catadores?

JAcImARA – Quando eu cheguei, a criação da cooperativa já estava encaminha-
da e contou muito mais com a ajuda do pessoal da Câmara. Ela respondeu de uma 
forma satisfatória por muito tempo. Dava gosto poder ajudá-la e recomendá-la 
para outros órgãos de governo. Fomos além da ajuda na doação do material reci-
clado, por isso ela cresceu tão rápido. Ficamos decepcionados quando ela come-
çou a cair. Penso que não souberam lidar com o crescimento tão rápido. Foi um 
momento bem triste.

ENTREVISTADOR – É possível recuperá-la?

JAcImARA – Eu acho impossível no momento. Tentamos várias vezes fazer com 
que ela voltasse a ser parceira da Câmara, mas vimos que não dava mais. Vamos 
agora partir para o rodízio entre cooperativas: elegemos três diferentes e vamos 
ajudá-las por certo período. Assim como o GDF pretende fazer. 

ENTREVISTADOR – Isso depende também de uma parceria com o governo local? 

JAcImARA – Sim. Agora, com a Política Nacional de Resíduos, as cooperativas 
deverão prestar contas ao governo do Distrito Federal (GDF), pois eles vão rece-
ber uma parte do pagamento que iria para a empresa terceirizada pelo Serviço 
de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU). ou seja, se o catador gastou gaso-
lina para vir aqui buscar parte do lixo e levar para a cooperativa, ele vai receber 
proporcionalmente por isso, em vez da empresa terceirizada. Para receber esse 
montante do GDF, as cooperativas terão que prestar contas. Então, os órgãos do 
governo local vão ter muito mais controle, poderão auditar, cobrar, etc.

ENTREVISTADOR – Então, a cooperativa vai deixar de ter esse fator de volun-
tariado, de ajuda, de olhar o social e vai passar a ser uma estrutura profissional e 
responsável.

JAcImARA – Será outro nível. o catador deverá ter uma postura empreendedora 
e profissionalismo. Vai precisar encarar a atividade não mais como a de um coitadi-
nho, mas sim como uma atividade profissional como qualquer outra, remunerada.

ENTREVISTADOR – Muito bem. Voltando aqui para a nossa Câmara 
dos Deputados, a Câmara assinou, em 2010, a política interna. Você teve um pa-
pel fundamental na geração da política interna da Câmara, nas conversas, nas 
articulações. Conte um pouco sobre essa preparação.

JAcImARA – Já poderíamos ter uma política ambiental interna há mais tempo, 
mas precisávamos amadurecer essa ideia com todos os envolvidos, passar por um 
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processo de empoderamento dos princípios, das diretrizes e das recomendações 
da política. Logo que eu cheguei aqui, propus sua elaboração. Fizemos um docu-
mento em algumas linhas, bem simples, para aprovar. Então, nós contamos com 
esse documento como uma política, mas nada aprovado por portaria. 

Quando aconteceram as discussões sobre o planejamento estratégico na Casa, 
surgiu a oportunidade de introduzirmos a sustentabilidade ou a gestão socioam-
biental como um dos pilares. Uma portaria era importante para consolidar estes 
pilares. A Vera Cecília Dantas Mota teve papel importante neste caso e soube 
aproveitar a janela que se abria. Até onde sei são poucos os exemplos de órgãos de 
governo que tenham uma política socioambiental explicita. Nem o Ministério do 
Meio Ambiente tem uma política interna.

Então, mesmo que ela não tenha sido lida por todo mundo, ela existe em portaria 
e com certeza virá a ser conhecida. A política dá um respaldo para quem precisa 
justificar alguma ação. 

Nesses dez anos de EcoCâmara, vejo que houve uma evolução na mentalidade das 
pessoas. É claro que ainda existe resistência, mas quando nós olhamos para trás, 
vemos que surgiram vários ecocamaradas e fizemos muita coisa. Muitos muda-
ram seu comportamento.

ENTREVISTADOR – o que é um ecocamarada?

JAcImARA – Quando criamos o programa, vimos que muitos colegas tinham 
interesse pela área de meio ambiente, gostavam de fazer ou praticar ações, mas 
dentro do trabalho não sabiam muito bem o que fazer para ajudar. Então, o eco-
camarada é aquele que, dentro da estrutura institucional, tendo ou não o poder de 
decisão, tem poder de mobilização. Ele pode, dentro do seu setor, ser aquela pes-
soa que vai mudar a opinião dos demais. Ele não tem a chefia, ele não tem o poder 
de decidir, ele não é o chefe daquela comissão, daquele setor, mas ele é uma pessoa 
que vestiu a camisa. Então, ele sabe como mudar os hábitos das pessoas e auxiliar 
no uso dos bens públicos, como desligar a luz, por exemplo. Ser ecocamarada é 
isso. Aqueles que estão na coordenação e têm o poder de decisão foram escolhidos 
também por conta desse perfil, então são ecocamaradas.

ENTREVISTADOR – Em casa você adota essas práticas?

JAcImARA – Sim, aprendi a praticar em casa esses pequenos hábitos. 

ENTREVISTADOR – o que você vislumbra para os próximos anos do 
EcoCâmara? Quais devem ser os próximos passos?

JAcImARA – Eu gostaria muito de ver o EcoCâmara como uma estrutura den-
tro do órgão. Um núcleo que estuda, orienta, promove, faz parcerias e busca dar 
visibilidade às ações de sustentabilidade que são positivas para a imagem da Casa. 
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Não executamos, mas fazemos parte da execução e divulgamos o que a Câmara 
está fazendo. Isso é muito importante e só traz benefícios institucionais.

ENTREVISTADOR – Você se lembra algum momento de alegria em que você 
pensou que valeu a pena estar aqui, abrir mão da sua carreira em outro órgão e 
vir para a Câmara?

JAcImARA – Acho que todos os momentos em que conseguimos avançar foram 
momentos de vitória. os mais recentes foram com o recebimento dos prêmios da 
A3P. Em 2009, com os trabalhos coordenados pelo Roberto Costa (Detec/Caenge) 
e, em 2012, o segundo lugar com as ações em prol das licitações sustentáveis.

E é incrível, porque só pelo fato de termos enviado e-mail dizendo que estávamos 
entre os finalistas para o nosso mailing de câmaras e assembleias, muitos responde-
ram pedindo orientação e cópia do Ato da Mesa nº 4/2010, que normatiza o tema. 
Isso serve para vermos que, quando nós divulgamos no lugar certo, temos retorno. 

Com esse prêmio, deu para sentir que o povo está ligado. Hierarquicamente, não 
temos nenhuma influência sobre as assembleias e câmaras municipais, mas exer-
cemos algum poder de liderança, que talvez ainda não estejamos utilizando. Eu 
vejo alguns programas da Câmara serem levados para elas, como o e-Democracia. 
E por que essa questão socioambiental também não pode ser levada? o Lúcio 
Henrique Xavier Lopes, da Atec, já sugeriu que isso fosse feito. Já tivemos experi-
ência nesse sentido e deu certo. 

ENTREVISTADOR – Você se lembra de alguma dificuldade, algum momento 
curioso, em que você tenha sentido dificuldade de que alguém comprasse a ideia? 

JAcImARA – Não, tudo aconteceu dentro da normalidade. Mesmo que alguém 
achasse o tema menos importante, ninguém iria falar. Poderia até pensar, mas 
nunca iria dizer que eu era louca ou uma “ecochata”. Hoje é outra história. Dizem 
que depois dos cinquenta anos a gente pode dizer o que pensa, então, quando 
vejo uma coisa errada, falo que não está certo, que pode ser feito de outra forma. 
o desafio do EcoCâmara mexeu comigo e com a minha família. De certa forma 
todos se envolveram. É muito legal.

ENTREVISTADOR – Quero agradecer sua participação nesse projeto de história 
oral. Queria que você fizesse agora suas considerações.

JAcImARA – Fico muito feliz por estar participando desses dez anos do 
EcoCâmara. Foi um período em que trabalhamos bastante, promovemos uma 
mudança de paradigmas, mas, em tudo o que fizemos, vimos resultado. Mesmo 
que num processo mais lento, não na velocidade que imaginávamos, mas aconte-
ceu. Estou feliz terem me dado a oportunidade de viver esse pedaço da história da 
Câmara. Muito obrigada.
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Quando você era 
pequena, em Curitiba, a consciência ambiental que existe lá hoje já existia?

cÁSSIA REGINA OSSIPE mARTINS BOTElhO – Eu acho que, em geral, no 
Brasil, não havia essa consciência da maneira que existe hoje, mas Curitiba sem-
pre foi uma cidade que privilegiou as áreas verdes. É uma cidade conhecida pelos 
parques que tem. Eu me lembro muito bem de passear nesses parques, na minha 
infância. A única coisa que não ajudava tanto nessa apreciação do verde era o 
clima que, na minha infância, era muito mais frio do que é hoje. Um ponto forte 
de Curitiba é a educação ambiental. Não é só marketing em relação ao ambiente, 
mas existe uma educação do cidadão no seu dia a dia, como fazer a coleta seleti-
va, não jogar papel no chão e até mesmo o respeito ao próximo. Voltei à Curitiba 
recentemente, porque minha filha estuda Arquitetura na Universidade Federal 
de Curitiba. Lá há, por exemplo, um projeto de uma casa sustentável, em que os 
alunos testam tecnologias viáveis ao meio ambiente.

ENTREVISTADOR – Daquela sua época de escola, você tinha aula de educação 
ambiental? 

cÁSSIA – Aulas de educação ambiental, não. Nas aulas de artes, aprendíamos 
alguns conceitos sobre meio ambiente e vegetação, por exemplo, sobre o pinheiro 
que representa o Paraná, a araucária e o pinhão. No recreio, coletávamos pinhão 
e fazíamos trabalhos manuais. Havia ainda os passeios, as aulas nos parques, tudo 
isso era muito interessante.

ENTREVISTADOR – Você veio de Curitiba para Brasília em 1974. Como foi sua 
chegada aqui?

cÁSSIA – Meu pai era do Banco Central, em Curitiba, e veio transferido para 
Brasília em 1974. Moramos por anos nas superquadras 302 e 102 sul. Na época, 
não havia muita estrutura, não havia árvores, então, eu senti falta daquela paisa-
gem do Sul. Havia muita terra, muito concreto, que aqui em Brasília faz parte da 
paisagem. Então, tudo aquilo era bastante diferente para mim, mas eu adorava o 
clima daqui, mais quente que o de Curitiba. 

ENTREVISTADOR – onde você estudou aqui em Brasília?

cÁSSIA – Estudei por um ano no Colégio Nossa Senhora Imaculada, que ficava 
ali na 606 sul e depois fui para o Colégio Maria Auxiliadora. Fiz o terceiro ano 
especial no Colégio objetivo e ingressei na UnB muito nova, com 16 anos, para o 
curso de letras – tradução inglês/português.

ENTREVISTADOR – E na UnB alguém falava da questão ambiental ou era tam-
bém um assunto desconhecido?
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cÁSSIA – Falava-se ainda pouco. Em algum momento do curso, tive matérias 
optativas em que se pautava essa questão. Mas só na Câmara tive mais contato 
com a discussão sobre meio ambiente. Na Universidade, naquela época, falava-se 
em geração Coca-Cola, mas a questão ambiental ainda era periférica, não havia 
essa conscientização.

ENTREVISTADOR – Conte um pouco da sua experiência profissional antes da 
Câmara dos Deputados.

cÁSSIA – Dei aula de taquigrafia durante um tempo, antes dos dezoito anos. De-
pois, quis fazer um concurso para o Banco do Brasil. Fiz o cursinho preparatório, 
mas não pude me inscrever porque não tinha ainda dezoito anos. Ainda bem, 
porque que eu não seria uma bancária feliz. Então fui para o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal trabalhar com taquigrafia. Éramos pouquíssimos funcioná-
rios, mas na época eu era solteira, levava trabalho para fazer em casa à noite. Eu 
era muito jovem, entusiasmada. 

Depois fui para o Superior Tribunal de Justiça, o antigo Tribunal Federal de Re-
cursos. Naquela época, as mulheres só podiam entrar no tribunal de saia, não 
podiam usar calça comprida. A gente usava uma capa preta bem comprida para 
entrar no plenário com os ministros, era algo muito formal. E ninguém falava em 
meio ambiente nessa época nos tribunais, a não ser nas ações judiciais, na parte 
jurídica, com que nos trabalhávamos. Mas como política interna da administra-
ção, não. A gestão pública não tinha esse foco.

Esse discurso se fortaleceu a partir da criação do Ministério do Meio Ambiente. 
Foi quando essas questões começaram a se expandir dentro do serviço público.

ENTREVISTADOR – Como foi a sua entrada aqui na Casa?

cÁSSIA – Eu entrei na Câmara em 1991 e estava grávida da minha filha, Ana 
Laura. Eu gosto dessa dinâmica da Câmara, em que um dia nunca é igual ao outro. 
Apesar de o tribunal ter um trabalho interessante, eu achava muito monótono. 
Eu gosto muito de lidar com texto, então eu queria um trabalho mais dinâmico. 
Eu fiz o concurso, na época, eram poucas vagas e passei em segundo lugar. Quase 
fui para o Senado. Não fui realmente porque gostava dessa dinâmica da Câmara. 

ENTREVISTADOR – o que você lembra de ter visto aqui na Casa que chamou 
a sua atenção sobre a preocupação ambiental? Ainda não estamos falando de 
EcoCâmara. o que você sentiu que aqui tinha de diferente dos lugares por onde 
você passou?

cÁSSIA – Acho que a primeira coisa foi o cuidado com a própria arquitetura. 
No ambiente do Congresso Nacional, o cuidado com jardins. Depois de um 
tempo, soube que é um trabalho da Coordenação de Jardins, coordenada pela 
colega Rachel osório. Quando eu entrei aqui, trabalhei algum tempo na área 
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legislativa e não tinha contato com as questões administrativas. Todavia, eu no-
tava, no setor em que trabalhava, que havia uma preocupação com o consu-
mo de energia, não de uma maneira tão sistemática quanto ocorre hoje. Desde 
aquela época, era para desligar a luz, fazer economia de papel, mas não era uma 
coisa formalizada. Havia certo cuidado.

ENTREVISTADOR – Um voluntarismo espontâneo?

cÁSSIA – É, algum engajamento dentro da Casa, mas muito periférico e pontual.

ENTREVISTADOR – Quando você começou a ter contato um pouco mais for-
mal com a questão ambiental aqui na Casa e em que setor você trabalhava?

cÁSSIA – Foi durante o curso de especialização na UnB, promovido pela Câ-
mara. Fui da segunda turma de desenvolvimento gerencial. Minha monografia 
foi sobre o tema gestão do conhecimento, e comecei a trabalhar com a literatu-
ra sobre a visão holística em que o meio ambiente se integra aos demais temas, 
depois da quebra que houve principalmente por conta do pensamento cartesia-
no, que separou a razão da emoção, o homem da natureza. Quando entrei na 
Diretoria-Geral, tive meu primeiro contato com o EcoCâmara. Fiquei encantada 
com o trabalho que era desenvolvido e comecei a me questionar de que forma eu 
poderia melhorar a minha ação dentro da Câmara e fora dela para contribuir para 
essa questão ambiental. 

ENTREVISTADOR – Você teve contato com a questão ambiental na Casa quando 
o EcoCâmara já estava estruturado? Então você não participou da sua elaboração?

cÁSSIA – Das primeiras iniciativas, não. Quando me tornei chefe da Assessoria 
de Projetos de Gestão, desenvolvemos a sistematização do programa EcoCâmara, 
a regulamentação das coordenações temáticas por intermédio da portaria do 
diretor-geral.

ENTREVISTADOR – De que forma? Explique um pouco melhor isso.

cÁSSIA – Trabalhamos muito a questão da política de gestão ambiental e a es-
truturação do núcleo. Promovemos o planejamento estratégico do EcoCâmara da 
mesma forma que estávamos trabalhando o da Casa, defendemos a mesma sis-
temática para os dois, e obtivemos apoio do Dr. Sérgio Sampaio, diretor-geral 
na época. Era importante defendermos as ações ambientais dentro da Casa e 
fortalecê-las na estrutura administrativa. Ampliamos a questão do voluntariado, 
do Ecocamarada. Por exemplo, fizemos uma parceria com a fundação SoS Mata 
Atlântica, com universidades, com Instituto Brasília Ambiental (Ibram). o intuito 
era fazer com que os servidores se perguntassem quais as ações do dia a dia que 
eles, em seus setores, poderiam adotar para promover a questão ambiental.
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Também incentivamos, em uma edição do Câmara em Ideias, o Prêmio Verde, 
para as boas ideias que considerassem o tema meio ambiente.

ENTREVISTADOR – os diretores da Câmara se organizaram para trabalhar a 
estrutura da Casa. Como foi isso?

cÁSSIA – Eles começaram a trabalhar a ideia de planejamento estratégico. Foram 
estabelecidas diretrizes estratégicas de médio e longo prazo para a Casa, mas sem 
uma visão de planejamento. No entanto, nenhuma questão ambiental foi tratada 
de uma forma satisfatória para o EcoCâmara. Depois, começamos a sistematizar 
e a fazer uma avaliação dessas diretrizes, sendo que a Jacimara e todos os coor-
denadores já tinham um critério para aferi-las. Mas isso era algo muito volun-
tário. os diretores da Casa não sabiam, dentro de suas áreas de trabalho, como 
poderiam ajudar. Então surgiu, com o planejamento estratégico, a organização 
do EcoCâmara em dez áreas temáticas.

ENTREVISTADOR – Explique um pouco desse trabalho de organização do 
EcoCâmara, por favor.

cÁSSIA – Na época, a gente tinha o coordenador de resíduos, que era o Rômulo, 
e a parte dos jardins, coordenada pela Rachel. A Jacimara trouxe o trabalho que 
era feito pela A3P no Ministério do Meio Ambiente, e notamos que precisávamos 
de coordenadores que trabalhassem outras questões, tais como gestão sustentá-
vel do papel, licitações sustentáveis, comunicação, energia elétrica, água, todas 
as áreas que interferem no meio ambiente. E a própria área de educação, com a 
integração do Cefor.

Começamos a buscar dentro dos departamentos da Casa possíveis colaboradores 
para as novas coordenações e articular com os diretores em nome do EcoCâmara, 
com o apoio do diretor-geral. Muitas vezes, isso coincidia com a própria atribui-
ção do servidor, outras vezes, não. Começamos a trazer à discussão até que ponto 
os departamentos realmente estavam apoiando a gestão ambiental na Casa.

ENTREVISTADOR – Houve muita dificuldade nessa primeira fase?

cÁSSIA – Houve. Há atividades de rotina dos departamentos. E muitas vezes as 
pessoas indicadas como coordenadores estavam cuidando da gestão ambiental e de 
inúmeras rotinas na sua área de atuação. Por isso foi relevante a estruturação dos 
núcleos temáticos. Várias vezes fizemos dinâmicas no Cefor com essas pessoas. Tra-
balhamos, por exemplo, com o que as áreas iriam lidar no dia a dia, quanto tempo 
as pessoas iriam dedicar àquilo no seu dia a dia e como iriam ser as nossas reuniões.

A partir daí, levamos essas questões para os diretores de departamento, numa 
reunião com o diretor-geral. Todos apoiaram e compraram a ideia de que ges-
tão ambiental é importante para a Casa. Começamos a divulgar mais o trabalho 
do EcoCâmara. Foi feito um trabalho em relação ao site. Foi incluído o núcleo 
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temático de comunicação, coordenado pela Juliana França Marinho. Ela ajudou 
muito, assim como a Jacimara e os estagiários que passaram pelo EcoCâmara. 
Esse foi o momento de sistematização do EcoCâmara e, depois disso, começamos 
a ter novos ganhos.

Era importante colocar essas ações na forma de projetos, para divulgá-los, acom-
panhá-los e fazer um relacionamento entre eles e o planejamento estratégico da 
Casa. Incluímos um item, no termo de abertura de projetos, para verificar se o 
projeto acarretava algum impacto ambiental para Casa e de qual tipo seria ele. Foi 
uma forma de chamar a atenção para o tema, permitir a reflexão dos órgãos sobre 
a importância de se posicionarem em relação à questão ambiental. Por exemplo, 
se eu trabalho na Secom, deveria me perguntar o que eu poderia fazer, dentro do 
meu setor, para colaborar com a gestão ambiental dentro da Casa. Poderia ser na 
compra dos equipamentos, veiculando notícias, etc.

Trabalhamos também a questão do exemplo. Às vezes, a lixeira certa não estava 
perto de mim, mas eu, como chefe, tomava o maior cuidado, saía da minha 
sala e andava até ela. o Dr. Sérgio também tomava muito cuidado com rotinas 
simples, como economizar papel, desligar a luz e os computadores, etc. Em de-
terminada Semana do Meio Ambiente, lançamos a seguinte pergunta: “qual o 
departamento mais contribuiu com ações ambientais?”. Eu acho que até o Deapa 
ganhou uma vez, e também Centro de Informática (Cenin). o Cedi também faz 
importantes trabalhos.

Pelo elogio, é mais fácil conseguir a adesão. Foi um momento de conscientização 
dos órgãos de que os cuidados com o meio ambiente deveriam existir não só no 
trabalho dos ecocamaradas, mas deveriam ser incorporados nas atividades da Casa.

Nessa época, surgiram mais ou menos juntos a gestão do conhecimento e esse tra-
balho do EcoCâmara, que foram os embriões da pauta eletrônica. o EcoCâmara 
fazia os cálculos do quanto conseguiríamos economizar de papel, se conseguísse-
mos manusear tudo aquilo de forma eletrônica. Então, percorremos todas as co-
missões. Em certo momento, pensamos que o EcoCâmara poderia ser um núcleo 
mais autônomo, mas o próprio EcoCâmara não quis. Eu fiquei contente na época, 
porque os membros do programa estavam gostando muito do trabalho de inclu-
são do tema socioambiental nas discussões do planejamento estratégico da Casa. 
Éramos os anjos da guarda dos coordenadores.

ENTREVISTADOR – Você foi uma das assessoras, durante muitos anos, do 
Dr. Sérgio Sampaio, muito próxima a ele enquanto ele esteve na Diretoria-Geral. 
Como você vivenciou esse dia a dia com o Dr. Sérgio sob a ótica verde?

cÁSSIA – A cada vez que nós levávamos uma proposta do EcoCâmara para ele, eu 
notava que era uma alegria imensa. Às vezes, ele estava assoberbado, com muitas 
questões administrativas, questionamentos de deputados. É muito árduo o cargo 
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de diretor-geral, são muitas responsabilidades. Mas, mesmo num dia em que esti-
vesse com a agenda muito cheia, quando a gente entrava na sua sala trazendo algo 
em relação ao EcoCâmara, ele ficava muito feliz, ele dizia que era uma coisa boa.

ENTREVISTADOR – Então, o EcoCâmara se tornou, para ele, sinônimo de no-
tícia boa?

cÁSSIA – Sim. Ele sempre nos apoiou, comprou a ideia mesmo. Quando a gente 
tinha alguma dificuldade, ele nos ajudava. Se a gente falasse que estávamos com 
problemas, ele ligava para o diretor da área e atuava.

Ele ajudava também em relação à Assessoria Técnica, que é a área jurídica da 
Câmara por onde passam todos os processos. Então, ele pedia para que fossem 
priorizados os nossos processos. Quando da criação da política de gestão ambien-
tal, procurávamos articular as ações do EcoCâmara com as ações da Comissão de 
Meio Ambiente. Também tivemos apoio de outros órgãos públicos.

Havia troca de conhecimentos. A Câmara é um Parlamento moderno que adota 
práticas progressistas, sejam tecnológicas, sejam ambientais. Então, a gente falava: 
“olha, tal organização já está fazendo isso. Por que a gente não está?”. 

ENTREVISTADOR – Do que se lembra das discussões e reuniões da política 
ambiental? Como foi fazer com que essa documentação, que é rica, se tornasse 
real? Você participou dessa preparação?

cÁSSIA – Eu acho que a parte mais difícil foi a parte das licitações. Não vou di-
zer que as outras tenham sido fáceis. Mas, por exemplo, a parte de resíduos, até 
pelo trabalho desde o início feito, já estava bem encaminhada. Quanto à parte de 
energia, tínhamos um trabalho muito bom, porém faltava sistematizar algumas 
ações. Agora, quanto à parte de licitações, foi algo mais difícil, era algo novo na 
administração pública.

Eu atuei na discussão com a Atec, junto ao Lúcio, acho que ele já era o chefe naquela 
época, para ver como a gente poderia trabalhar a política dentro da Casa, ou seja, 
uma política que se adequasse à realidade da Câmara, que não fosse rígida nem 
frouxa e que não engessasse suas práticas. Houve essa preocupação para que não 
fossem atribuídas à gestão ambiental as dificuldades eventuais que pudessem surgir.

ENTREVISTADOR – Como você recebeu a notícia de a Câmara ter sido premia-
da como o segundo melhor case de implantação de ação na administração pública 
com as licitações sustentáveis?

cÁSSIA – Eu fiquei muito feliz. Vale a pena persistir. Eu acho que esse é o recado. 
Às vezes, pensamos que coisas desse tipo são impossíveis, por não existir legisla-
ção sobre o assunto, por serem tantos “nãos” no início, mas vale a pena persistir. 
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Tivemos um grupo que atuou nessa área de licitações sustentáveis, coordenada pelo 
Fabiano Sobreira. Não foi algo fácil. Alguém lembrou que havia uma legislação do 
Ministério do Meio Ambiente sobre isso e houve uma discussão sobre se podería-
mos segui-la. Em determinado momento, o Senado também quis participar desse 
trabalho. Foi algo construído a muitas mãos persistentes, que foram até o fim. Foi 
uma grande vitória. E é um exemplo para a administração pública. 

ENTREVISTADOR – o que você se lembra da adoção do Bosque dos Consti-
tuintes pela Câmara?

cÁSSIA – Chegou à minha mesa um processo da Justiça indagando se nós ainda 
gostaríamos de nos manifestar, enquanto instituição, em relação ao Bosque dos 
Constituintes.

Eu sabia que existia um bosque, pois havia as fotos do Ulysses nele e o seu discur-
so, mas não tinha noção da complexidade do momento. A Constituição brasileira 
é inovadora por falar sobre o meio ambiente em seu art. 225, capítulo VI. Comecei 
a ver a riqueza daquele legado, que partiu de uma ação de iniciativa popular ini-
ciada pelo professor Volpato, da UnB.

Na época, eu chamei a Rachel osório para conversar, porque ela era a coorde-
nadora da área, que me contou um pouco da história. Em seguida, eu fui ao di-
retor-geral com esse processo, e falei que não podíamos perder a oportunidade 
de cuidar de um lugar tão bonito, de tantas áreas verdes. o EcoCâmara já existia 
e acho que você, nessa época, estava ajudando na parte de comunicação, e nós 
passamos a conversar. A gente sonhou muito. No início não foi fácil, pela questão 
do processo. Novamente a gente precisou da parceria da Assessoria Técnica e o 
posicionamento do diretor-geral foi fundamental, porque deu o aval para conti-
nuamos a ação. A partir daí, começamos a lutar por esse bosque. Nós tínhamos 
acabado de sair da comemoração dos vinte anos da Constituição, o que foi uma 
oportunidade. Nós já vislumbrávamos isso e inserimos a recuperação do bosque 
como uma das ações dessa comemoração. Nós sabíamos que não iríamos conse-
guir naquele ano da comemoração, mas vislumbramos que no ano seguinte esse 
projeto ia se desenvolver. Procuramos a Secretaria de Meio Ambiente do Distrito 
Federal e tivemos o apoio do governo do Distrito Federal. Fomos ao Ibram, parti-
cipamos de algumas reuniões, fomos a vários órgãos e conseguimos viabilizar esse 
sonho. Acho que tivemos uma parceria com o governo do Distrito Federal e com 
a Fundação Israel Pinheiro.

Foi um ganho para a Câmara, para o cidadão de Brasília e para o Brasil, que passou 
a ter um local que valoriza não só o seu ambiente, mas a sua história. Foi um ponto 
muito importante juntar a questão do meio ambiente e com a história do Brasil. 

os constituintes plantaram árvores e foi engraçado que, durante esse processo, 
muitos deputados falavam que se viessem a falecer, queriam que suas cinzas fos-
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sem jogadas perto das árvores que plantaram. os deputados têm muito carinho 
pelas árvores. Recentemente, nós inauguramos no bosque o busto de Ulysses 
Guimarães, em razão dos vinte anos do seu desaparecimento. A árvore dele é 
linda, é a mais bonita do bosque, uma árvore frondosa, cheia de galhos e flores. 
Eu acredito que tem um sentido espiritual naquele bosque. É muito bonito e re-
presenta o sonho de um país melhor, de uma natureza mais respeitada, de valori-
zação do nosso povo e da nossa cultura.

Então, foi muito importante esse resgate feito pela Câmara. E acho que, no futuro, 
isso vai ser muito reconhecido.

ENTREVISTADOR – No Departamento de Taquigrafia (Detaq), como é a sua roti-
na no que se refere a esta questão ambiental? o que o Detaq faz sobre essa questão?

cÁSSIA – Dos meus anos de Câmara, eu tenho dezoito anos de chefia e sem-
pre fui muito preocupada em dar o exemplo. Na Assessoria de Projetos e Ges-
tão (Aproge), eu me perguntava o que meu setor estava fazendo pelo meio am-
biente. A gente não pode só falar na teoria dos projetos, tínhamos que ajudar 
o EcoCâmara em ações dentro da gestão estratégica. E eu tentei levar essa visão 
para o Detaq. Logo que cheguei lá, conversei com as diretoras sobre como traba-
lhar a questão ambiental no departamento. Já era comum apagar a luz e colocar 
o lixo no local correto, mas, como toda área legislativa, tínhamos um uso muito 
grande de papel, que eram material das comissões ou os próprios processos.

Se chegava uma solicitação de notas taquigráficas, era por meio das “pastas ro-
sas”, processos em papel. Coordenamos ações com o Departamento de Comissões 
(Decom) para simplificar alguns processos de trabalho e encaminhar solicitações 
por e-mail. Foi um ganho, até mesmo na tramitação de processo. Ainda fazemos 
o controle e o arquivamento no Detaq, mas evitamos o processo em papel, que 
diminuíram muito a partir desse trabalho.

outra questão são as retrancas. Retrancas são anotações feitas no plenário sobre 
a ordem dos deputados que se pronunciam. Além do que eles falam, eles nos en-
tregam muita coisa em papel. Então, fizemos uma parceria com a Secretaria-Geral 
da Mesa para acessar a retranca.

ENTREVISTADOR – Para reduzir o papel e tornar eletrônico?

cÁSSIA – Sim. Com relação às retrancas, o que acontecia? o taquígrafo tem que 
consultar a lista e seguir a ordem de inscrição dos oradores. Há ainda questões 
regimentais, em que é preciso registar, por exemplo, quando há mudança do pre-
sidente da sessão, o que muitas vezes não é dito oralmente. outra questão é o re-
gistro das  mudanças de fase da sessão, por exemplo, Pequeno Expediente, Grande 
Expediente, ordem do Dia, etc. Por essa razão, eram feitas muitas cópias. A partir 
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daí, nós chamamos o Cenin, que sempre foi um parceiro nos temas ambientais, 
porque para economizar papel precisávamos de tecnologia. 

Passamos a ter acesso à retranca da Secretaria-Geral da Mesa (SGM). Nós não 
mexemos no banco da SGM, mas o visualizamos. Temos também a nossa própria 
retranca, que passamos a escanear. 

Na questão ambiental, você tem a ideia, consegue parceiros e implementa. Mas 
a parte difícil é mudar a rotina, a cultura do lugar, e eu me incluo nisso também. 
Você pode estar com pressa, mas tem de se levantar e jogar o lixo no lugar certo. 
É uma questão de insistência, de práticas, de rotinas que vão sendo mudadas no 
dia a dia. A mudança ambiental requer engajamento pessoal. o que todos nós 
fizemos até hoje ainda é muito pouco.

ENTREVISTADOR – o Detaq tem um projeto voltado para isso?

cÁSSIA – Tem sim. Dentro do planejamento estratégico temos o nosso progra-
ma, que é chamado EcoDetaq. Fizemos uma medição recente do uso do papel e 
vimos que melhorou muito. Fizemos também a medição do uso de copos des-
cartáveis e vimos que precisamos avançar. Estamos trabalhando essas e outras 
questões. Com relação ao uso de blocos de papel, vimos que trabalhar com iPad 
é muito bom. Nós economizamos lápis e papel. Pedimos a compra de iPads para 
os taquígrafos, que é um investimento que irá se pagar. Vamos economizar uma 
grande quantidade de blocos de papel. Estamos esperando que seja feita a compra 
para que usemos essa tecnologia. Também vamos economizar tempo, porque po-
deremos mandar a informação dos roteiros de Comissão diretamente do plenário 
para o nosso computador. 

ENTREVISTADOR – Vai agilizar o trabalho também?

cÁSSIA – Sim. A gestão ambiental nunca vem sozinha. Na licitação sustentável, 
existia o objetivo de melhorar a sustentabilidade, mas ela trouxe também uma 
melhoria do modelo licitatório. A gestão ambiental é inclusiva, ela sempre traz 
algo a mais. 

ENTREVISTADOR – Você se considera uma ecocamarada?

cÁSSIA – Considero-me, sim. Sempre fui uma pessoa que apoiou e apoia a causa 
ambiental dentro da Câmara. Considero-me uma “ecomãe”. Em relação aos coorde-
nadores – eles sabem disso –, sempre procurei, nas horas mais difíceis, em que esta-
vam quase desistindo de serem coordenadores do EcoCâmara, valorizar o trabalho 
deles, porque não é fácil o dia a dia desse trabalho. ouve-se muito: deixa isso para 
lá, isso não vai dar em nada. Eu me considero uma ecomãe, além de ecocamarada.

ENTREVISTADOR – Você enxergaria hoje a Câmara dos Deputados sem essa 
política ambiental?
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cÁSSIA – Não. o nosso tapete verde não é por acaso. É a Casa que elabora as leis. 
Ficaria muito mal para o país que discutiu a Eco-92 e a Rio+20 que o seu Parlamen-
to não fosse precursor nessas ações. Fizemos o lançamento de um livro na Rio+20 
que apresenta uma coletânea de discursos que explicam a trajetória da discussão 
ambiental no Brasil, como ela começou e os diversos posicionamentos sobre ela, 
de parlamentares ambientalistas e não ambientalistas. A publicação se chama: 
Preservação ambiental, um discurso de todos: da Eco-92 à Rio+203.  

A intenção desse livro foi analisarmos o que evoluiu, o que não evoluiu e o quanto 
avançamos. A Câmara publicou o livro. Segundo o pessoal do Centro de Do-
cumentação e Informação, o livro foi um sucesso de público. Todo mundo quis 
entender o assunto. É uma obra que mostra realmente toda a discussão.

Como poderíamos ter a Comissão de Meio Ambiente, a Frente Parlamentar Am-
bientalista, que é bastante grande na Casa, vários parceiros falando do meio am-
biente e não termos ações dentro da administração da Casa? Seria incongruente. 

A política ambiental foi muito positiva para a imagem da Câmara. Em certa oca-
sião, o Dr. Sérgio foi participar do Greenmeeting (Encontro Verde da América), 
em São Paulo, ele falou para um auditório de mais de mil estudantes. Sempre há 
uma reação contra a política da Câmara, porque o que aparece é uma imagem 
ruim propagada pela mídia, que não pontua as grandes discussões promovidas 
nesta Casa. Quando ele chegou para falar de meio ambiente e mostrou o que o 
EcoCâmara fazia, as pessoas ficaram surpresas, embevecidas, mal acreditando 
que a Câmara dos Deputados tinha tudo aquilo. Isso fez sempre muito bem para 
a imagem da Câmara. As propostas do EcoCâmara, da Frente Parlamentar, a dis-
cussão do meio ambiente e a sua evolução sempre foram importantes.

ENTREVISTADOR – o que você enxerga para o EcoCâmara em um futuro a 
médio e a longo prazo aqui na Casa?

cÁSSIA – Primeiro, não podemos perder o que foi construído até agora. Não 
temos como voltar atrás. Temos sempre de avançar e cuidar do que foi constru-
ído. É importante fortalecermos, cada vez mais, a estrutura do EcoCâmara. Nós 
discutíamos muito a questão de ter uma estrutura do EcoCâmara, que foi melho-
rada muito à época. Dizíamos que tínhamos de ter pelo menos uma equipe com 
dedicação exclusiva para o EcoCâmara, para desempenhar diversas tarefas desde 
atender o telefone para explicar o que é o EcoCâmara até cuidar do atendimento 
às diretrizes da política, medir se aquela diretriz está sendo realmente implemen-
tada, medir as metas do projeto que foi implementado, as participações externas, 
ver o que foi feito nas áreas temáticas, etc. É a lei da física: se não há energia na-
quilo, nada irá acontecer. 

3 Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/9228>. Acesso em 31 jul. 2013.
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Nós precisamos ainda estruturar melhor o EcoCâmara, porque a economia de 
água, luz, papel, dá retorno financeiro à Câmara. Para que haja fortalecimento, te-
mos de ser “ecochatos”, no bom sentido, temos de estar sempre lembrando, como 
fazemos com um filho, porque a nossa tendência é relaxar, acomodar. 

Em relação à questão ambiental, é preciso que estejamos sempre avaliando em 
que aspecto podemos estar mais fortes – energia, água, etc. – e como valorizar 
um grupo de pessoas ativas, ampliando a sua participação nesse processo de mu-
dança. É claro que precisamos dos coordenadores de áreas, mas é importante ter 
um núcleo mais fortalecido que dê suporte às ações socioambientais e as avalie 
continuamente.

Um dia desses, estava conversando com a Rachel osório sobre as pessoas que se 
aposentaram que seria interessante promover um conselho dos aposentados ou 
trazer, de vez em quando, os antigos ecocamaradas para contar sobre suas partici-
pações no EcoCâmara. Essas pessoas estão aposentadas, mas poderiam continuar 
fazendo parte do grupo de ecocamaradas, poderiam continuar colaborando com 
as ações socioambientais que a Casa vem realizando, se desejassem, se fosse orga-
nizado formalmente um conselho integrado por eles.

Talvez os próprios aposentados possam se reunir e propor ideias sobre como ima-
ginariam um conselho, junto com a coordenação do EcoCâmara. Eu acho que 
seria uma ideia bem legal. 

ENTREVISTADOR – Você se lembra de alguma dificuldade de convencimento 
ou algum fato pitoresco relacionado à formação do EcoCâmara?

cÁSSIA – Há muitas. Por exemplo, para saber exatamente quem nós queríamos 
para o grupo, pesquisávamos pelos currículos. Mas às vezes a pessoa escolhida es-
tava fazendo outro trabalho e tínhamos articular com o diretor-geral, convencê-lo 
de que era importante e depois mostrar o resultado. 

Um momento muito interessante foi a inauguração do bosque, que foi algo bas-
tante planejado. Deu muito trabalho. Aí, quando já estava tudo bem, ligaram do 
cerimonial do Lula para a Diretoria-Geral, deveria ser umas 20h30.

A inauguração era no dia seguinte, às 10 horas. Disseram que o presidente Lula só 
viria se fosse montada uma sala VIP. Liguei para o Dr. Hamilton e ele se lembrou 
dos móveis do Nereu Ramos. Liguei para o Rômulo, buscamos os carregadores 
de noite e montamos uma tenda. Todo mundo foi se ajudando. E conseguimos. 
A Secom colocou uma televisão, havia garçom. Quando eu estava lá no evento, 
ligou-me uma pessoa desesperada do Nereu Ramos, perguntando sobre os mó-
veis, pois estavam com palestrantes internacionais e ia haver um coquetel na sala 
de espera do auditório. Eu disse, brincando: “olha, sinto muito, mas o presidente 
Lula confiscou todos esses sofás”. Na verdade, a gente não teve tempo de avisar 
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a Secom; a gente fez tudo de madrugada. E, na hora, foi tanta adrenalina que eu 
nem lembrei realmente de avisar o pessoal do cerimonial.

Então, o pessoal chegou lá e achou que tinham roubado tudo. Imagine, estou or-
ganizando um seminário, estava tudo lá e, no dia seguinte, não estava mais. Aí, 
ligaram para a Diretoria-Geral perguntando quem eram os loucos que tinham 
roubado os móveis do Nereu. Éramos nós que tínhamos transportado os sofás 
para a sala VIP do presidente Lula. Foi muito engraçado esse dia. 

ENTREVISTADOR – Você se lembra de um momento de muita alegria vivido 
aqui nesse período por conta das ações ambientais da Casa?

cÁSSIA – Acho que foram muitos: o sucesso do EcoCâmara, o reconhecimento 
pelas premiações, o crescimento das pessoas. Este último era o que mais me ale-
grava. Às vezes, a gente chamava uma pessoa para ser coordenador de uma área 
ou para participar de um grupo e ela dizia que não iria conseguir. E, ao final, aque-
la pessoa estava satisfeita. Cito, por exemplo, o próprio Rômulo, que disse que não 
gostava de falar em público, mas, depois de um tempo, o Rômulo já era o coorde-
nador das campanhas. A Janice Silveira também agiu assim no início, na primeira 
conversa que tivemos com ela. Eu buscava sempre o convencimento das pessoas 
primeiro e depois as levava ao gabinete do Dr. Sérgio para que ele as aprovasse e 
conversasse com elas, a fim de incentivar e valorizar esse trabalho. 

Eu acho que a grande alegria é ver a evolução das pessoas. Por exemplo, o Gílson, 
a Jacimara, a Rachel e tantos outros. Acho que a grande alegria é esse amor das 
pessoas que trabalham no EcoCâmara, a dedicação delas e o crescimento de todos 
nós. Acho que todos nós crescemos. 

ENTREVISTADOR – Cássia, muito obrigado pela sua participação. Suas consi-
derações finais, por favor. 

cÁSSIA – Eu agradeço muito por participar dessa narrativa. 

o EcoCâmara me fez crescer muito, incorporei o que aprendi à vida. Realmen-
te, passei a ser diferente no meu dia a dia com essa convivência no EcoCâmara. 
Quando conseguimos mudar o interior de cada um e nossas ações em prol de um 
objetivo maior, todos saem ganhando. A gestão ambiental veio para agregar e não 
para dividir. 
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Resumo do depoimento:

Depoimento sobre a implantação da educação ambiental do EcoCâmara no 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor Verde); a me-
todologia de trabalho dos coordenadores do EcoCâmara; e o lançamento do 
programa de voluntariado Ecocamaradas.
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Gílson, como foi 
sua vida desde a infância, olhando pelo enfoque ambiental? Você já cuidava do 
meio ambiente? Tinha essa preocupação?

GÍlSON VAScONcElOS DOBBIN – Nasci em Brasília, já estou com quase 
cinquenta anos, e Brasília tinha muitos parques, muitos gramados e uma figura 
muito interessante: um fiscal do Departamento de Parques e Jardins que conhecí-
amos como “graminha”.

Eu era moleque e não se podia jogar bola na grama. É claro que todo mundo joga-
va, mas os “graminhas” vinham proibir, reprimir e pegar a bola.

Então, havia situações engraçadas, que era a gente sair correndo deles, e situações 
tensas, quando os rapazes maiores, de dezoito, vinte anos, jogavam bola e um 
“graminha” só não dava conta. Aí ele vinha com a polícia.

ENTREVISTADOR – Isso foi nos anos 70?

GÍlSON – Nos anos 70, ainda nos anos de chumbo, nos anos da ditadura militar.

ENTREVISTADOR – Isso era no Plano Piloto?

GÍlSON – Sim. Eu sempre morei aqui e faltou um pouco de experiência na mi-
nha vida por isso. Acho que a diversidade nos ajuda a crescer.

ENTREVISTADOR – Mas, então, você cresceu dentro do verde, dentro da cidade 
parque, não é?

GÍlSON – Exatamente. Paradoxalmente, esse foi um período de muito crescimen-
to econômico no país e não havia muita preocupação com o meio ambiente. Eu 
me lembro de uma propaganda da época, do estado de Goiás, da Transamazônica, 
que falava: “que venha o progresso, que venha a poluição”. A árvore não era muito 
importante. Depois tive que aprender novos valores, porque os valores com que 
eu convivi em Brasília, na minha infância e adolescência, não tinham nada do 
ponto de vista de sustentabilidade.

ENTREVISTADOR – Você fez faculdade onde?

GÍlSON – Fiz economia no Ceub, que agora é UniCeub, e descobri que esse cur-
so nem existe mais lá.

Fiz duas especializações, uma em educação corporativa e outra em educação a 
distância. Foi legal porque, na verdade, mudei de profissão para fazer essas espe-
cializações. Minha área era mais a administrativa, e eu, com 38 anos, descobri que 
eu queria trabalhar na área de educação e trabalho com isso até hoje.

ENTREVISTADOR – Isso foi depois de estar aqui na Câmara? Você entrou por 
concurso?
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GÍlSON – Por concurso para analista, na área administrativa. Trabalhei com ma-
terial e patrimônio, controlando bens, por dez anos e isso, de certa forma, foi inte-
ressante, porque me permitiu conhecer muita gente aqui na Câmara; muita gente 
que, às vezes, não gostava de mim, porque eu ia cobrar os bens. Saí de lá em uma 
mudança de direção e fui para a área de educação.

Nessa migração de área, eu mudei realmente de profissão; descobri novas manei-
ras de trabalhar, novas maneiras de ver o mundo. Isso me permitiu alcançar ou-
tros patamares de trabalho aqui na Câmara e interferir, muitas vezes, no processo 
de coisas a serem feitas aqui, mais do que eu contribuía antes.

ENTREVISTADOR – Você foi para o Cefor, então.

GÍlSON – Exatamente.

ENTREVISTADOR – E, lá, você foi trabalhar com o quê?

GÍlSON – Fui trabalhar na área de educação, na área de construção dos cursos. 
Eu fui trabalhar no coração do Cefor, o que foi muito bom. Quando fui conversar 
com a diretora, que era a Ana, com o Paulo Antônio, que hoje está na DG assesso-
rando o Rogério, e com o Lúcio, que era diretor da Coordenação de Treinamento 
à época, eu falei: “olhem, eu não sei nada sobre educação. Só tenho muita vontade 
de aprender”. E eles falaram: “Melhor ainda. A gente já conhece você, conhece o 
seu potencial de trabalho. Você é um cara muito humanista, tem sensibilidade e é 
bom que vem sem vícios”.

Eu achei bom mais ou menos, porque foi muito trabalhoso participar de reuni-
ões. Eu gosto muito de falar, gosto de entender as coisas, de “dar pitaco” e eu não 
entendia nada do que eles diziam. Fiz uma especialização para poder aprender e 
acho que consegui.

ENTREVISTADOR – E me parece que você, nesse processo de aprendizado da 
educação, de treinamento na área pedagógica, acabou descobrindo também a área 
ambiental e de sustentabilidade.

GÍlSON – Houve uma mudança na Câmara em relação ao horário de trabalho. 
Eu entreguei a função comissionada para trabalhar sete horas por dia. Eu tinha 
feito isso há uma semana mais ou menos. Tirei férias e lembro direitinho quando 
estava no ônibus, sentado e tocou o telefone. Era uma colega que, à época, como 
ainda hoje, era a coordenadora do Comitê Gestor, a Cássia. Ela me ligou e falou: 
“Gílson, nós criamos a área de educação ambiental no EcoCâmara e é a sua cara. 
A gente quer que você coordene essa área.” Eu pedi um tempo para pensar e ela 
disse que eu teria apenas cinco minutos. Aí eu ponderei, conversei e ela apelou. 
Ela falou: “Gílson, eu preciso de você, me ajude.” Aí eu não resisti. Aceitei e foi a 
melhor coisa que eu fiz.
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ENTREVISTADOR – Você tinha conhecimentos e afinidade com essas áreas?

GÍlSON – Eu sou um cara ousado e, de novo, entrei em um negócio em que não 
conhecia nada. Quero dizer, não é que eu não conhecia nada. Eu conhecia bem a 
parte de educação, mas, da área de gestão ambiental, confesso que não conhecia 
nada mesmo. Mas achei que era importante e fui estudar, fui aprender. Foi inte-
ressante porque a proposta de criação da educação ambiental era oferecer cursos 
aos servidores sobre gestão sustentável, uso dos recursos, etc.

Pensei sobre aquilo e vi que não poderíamos só oferecer cursos, porque a estru-
tura que tínhamos no Cefor não condizia com os cursos pretendidos. Como po-
deríamos falar sobre uso racional dos recursos com tanto papel que a gente usava 
aqui, com a torneira que ficava pingando?

Não que não houvesse nenhuma iniciativa do Cefor nesse sentido, mas essas não 
eram suficientes a ponto de serem percebidas pelos educandos, já que se pretendia 
falar em meio ambiente.

Então, nós sugerimos e criamos o Cefor Verde. Várias pessoas participaram 
disso: o Paulo Henrique Silva, a Isolda Marinho, a Márcia Bandeira, o Marco 
Aurélio Tavares.

ENTREVISTADOR – o que é o Cefor Verde?

GÍlSON – Na verdade, foi uma transformação do Centro de Formação em um 
lugar de excelência no uso de recursos naturais, em que o professor pudesse dar 
uma aula de gestão ambiental e ver todos os funcionários do Cefor usando seus 
copos de vidro, suas canecas (esse, o Caneco Câmara, foi um dos projetos que a 
gente criou lá no Cefor), veria os coletores de lixo separados por categoria, veria 
que as apostilas só seriam distribuídas caso fosse necessário, tudo era feito por pen 
drive ou por CD e depois melhoramos colocando o conteúdo na internet. Enfim, 
mudamos a cara do departamento sob esse ponto de vista.

Foi bastante interessante porque, no processo de construção, todos deram sua 
opinião. Nós envolvemos todas as pessoas que estão no Cefor: servidores do qua-
dro, servidores da limpeza, da copa, segurança. Foi uma decisão nossa.

Porque quem mais sabe de coleta de resíduos é o cara que coleta os resíduos. 
Ele tinha que falar o que ele achava e dar sua contribuição, o pessoal da copa, 
da limpeza também. Então foi um processo muito democrático, uma construção 
coletiva. Foi muito positivo e deu muito certo.

ENTREVISTADOR – Você pode citar outros exemplos de ações desenvolvidas 
ou criadas pelo Cefor Verde?

GÍlSON – Sim. Por exemplo, pastas de curso. Todo curso tinha um monte de 
pasta, um monte de papel. A gente pede para as pessoas devolverem as pastas 
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e elas devolvem, para que sejam reutilizadas. As apostilas eram impressas só na 
frente. Parece, olhando agora, ser tão óbvio que tem que usar o verso, mas isso 
simplesmente não era feito. 

outra batalha que a gente teve foi pelos selos coletores de resíduos. Minha pro-
posta era não ter coletor dentro da sala, nem café. Tinha que sair da sala para 
pegar. Mas aí não deu certo. A gente fez um acordo: deixamos coletores de papel 
nas portas das salas. Nada embaixo da mesa. Mas a força do povo é muito grande, 
não é? No outro dia, todo mundo já estava com os coletores debaixo da mesa. Eu 
tirei todos de novo. No dia seguinte, estavam todos debaixo da mesa e aí eu desisti.

A gente fez algo inovador, de teste, que foi uma figura de resíduos, apresentando 
todos os tipos de resíduos que há – metal, vidro, etc. A Câmara optou por fazer 
um negócio mais simples para não dar confusão.

ENTREVISTADOR – Certo. Você fez um desdobramento das coletas, não é?

GÍlSON – Exatamente.

ENTREVISTADOR – E aí começa a ter curso?

GÍlSON – Sim, a partir daí, porque senão fica assim: então, agora, Cefor Verde. 
Não. A ideia mesmo era oferecer curso, treinamento.

ENTREVISTADOR – o que aconteceu após a implementação do Cefor Verde 
nesse aspecto do treinamento do resto da Casa? Quais cursos foram oferecidos.

GÍlSON – Nós usamos algumas estratégias, por exemplo, as oficinas de pintura 
de canecas, que foi um sucesso absoluto, porque nós falávamos de reciclagem, ba-
tíamos um papo com as pessoas e depois cada um pintava a sua caneca, tinha uma 
orientação para isso, e cada um levava sua caneca para casa. Fizemos no Cefor 
e em alguns departamentos. Fizemos também alguns seminários de educação 
sustentável, legislação ambiental, alguns cursos de educação ambiental, de gestão 
ambiental, abertos, e também para departamentos. Tivemos ajuda da fundação 
SoS Mata Atlântica na questão da capacitação. Fizemos oficinas sobre voluntaria-
do e cidadania com os servidores da Casa.

A ideia é que se vá até os colegas e se explique qual a razão e a necessidade de se 
promover ações em benefício do meio ambiente, da sustentabilidade e nesse con-
tato pessoal dar alguns exemplos, para que faça sentido para eles. 

Também fizemos reuniões, por exemplo, com os representantes de toda a Casa so-
bre o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde e apresentamos 
esse plano, antes da política nova. Foi bem interessante a questão da reciclagem, 
do descarte, etc. Trabalhamos muito em parceria com a Secom em termos de di-
vulgação. Agora, temos que crescer mais, porque a manutenção disso exige muito 
esforço e uma educação permanente.
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Vou dar um exemplo. Nós já fomos reconhecidos pelo sucesso do nosso modelo 
de gestão dos resíduos de serviços de saúde do Demed. A Jacimara, assessora do 
Escritório Verde do EcoCâmara, nos informou que os demais resíduos têm retro-
agido em qualidade, porque mudam os funcionários e não há cobrança. o pessoal 
da limpeza ajuda muito, mas deve haver campanha permanente.

Mais do que isso, aí entrando na questão institucional, por exemplo, o uso do 
papel frente e verso não poderia ser uma decisão do funcionário, deveria haver 
uma norma. Quanto aos coletores de lixo, não dá para ter coletores de resíduos 
diversos, que é sujeira que dá barata. Não era para ter.

Então, não dá para contar só com a boa vontade, temos que andar no sentido da 
formalização. Quando se cria o costume, a norma fortalece.

ENTREVISTADOR – Você é hoje coordenador-geral adjunto do EcoCâmara; 
nas ausências do titular, que é a Janice Silveira, você a substitui4. Como é esse 
seu trabalho?

GÍlSON – A Janice é onipresente, não é? Ela é excelente, é uma coordenadora de 
mão cheia. A gente trabalha muito em parceria, na verdade, ela assumiu a coorde-
nação-geral contando com esse apoio. Nós entramos juntos. Então, ela assumiu, 
eu fiquei de adjunto e a gente vai se apoiando. Nós conversamos muito, trocamos 
opinião sobre alguma coisa. Quando ela não pode ir a um evento, eu vou e parti-
cipo. Assim, procuramos trabalhar juntos. 

A ideia era fazer uma coordenação compartilhada verdadeiramente. ou seja, você 
ter dois coordenadores que respondessem pelo EcoCâmara. Não deu certo, por-
que a cultura do país é de ter um diretor, um chefe, um presidente, alguém que 
responda às demandas. Então eu falei para que ela ficasse à frente. E tem sido 
bom. Eu tenho aprendido muito com a experiência.

Tenho melhorado a questão da qualificação gerencial das coisas. A Janice é muito 
boa nisso; por isso que eu falei que ela é onipresente. Ela consegue dar conta de 
muita coisa, o que é muito difícil, porque ela coordena o Núcleo da Biblioteca Di-
gital, do Centro de Documentação e Informação, e o faz muito bem. Então, é um 
aprendizado para mim; isso era uma coisa que me faltava.

Além de lidar com a tomada de decisões. A gente conversa para decidir, e, às vezes 
há divergências. Aí, eu falo, muitas vezes a minha opinião prevalece, mas eu tenho 
aprendido a negociar e a encontrar argumentos para convencer. Isso está sendo 
um aprendizado.

4 Janice de Oliveira e Silva Silveira coordenou o EcoCâmara na gestão 2010/2012. Atualmente, o 
coordenador-geral do comitê é Gílson Vasconcelos Dobbin.
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ENTREVISTADOR – Vamos tratar da metodologia de trabalho do EcoCâmara, 
que você disse que é peculiar.

GÍlSON – É peculiar e é uma das referências com que a gente trabalha. Todos os 
órgãos com que temos contato acham incrível a maneira que nós encontramos de 
trabalhar, porque nós temos uma permeabilidade na Câmara em todos os depar-
tamentos, por meio dos coordenadores de área temática. Nós procuramos criar 
temas vinculados aos departamentos, pelo menos parecidos, e conseguimos dar 
agilidade aos processos. Isso é muito bom. Não é preciso falar com muitas pessoas 
para tomar uma decisão. Às vezes, isso exige um pouco de jogo de cintura, porque 
é uma maneira matricial de trabalho. 

Às vezes se dão conflitos com outras áreas, mas isso é normal.

Para isso é que há esse jogo de cintura do coordenador, daí o papel da coordena-
ção-geral. E eu tenho feito muito esse trabalho nos bastidores.

Quando eu estava na Educação Ambiental, no Cefor, era muito tranquilo porque 
eu tenho vinte anos de Casa e fiquei meio cara de pau. Então, eu não passava por 
tantas fases para a decisão, ia conversar logo com quem decidia, no corredor, etc. 
Mas isso é de cada um e não deve ser assim. Tem se que encontrar um caminho 
para falar em cada departamento.

Quanto à metodologia, ela é espetacular, e só tivemos ganhos com ela.

ENTREVISTADOR – Uma das características dessa metodologia de trabalho é o 
voluntarismo. Isso ajuda ou atrapalha?

GÍlSON – Não diria que ajuda nem que atrapalha. Já foi mais voluntário, mas es-
tamos tentando mudar esse caráter. Como a atuação dos colaboradores exige com-
prometimento, nós consideramos o coordenador um representante de determina-
do departamento. Ele não é uma pessoa que irá interagir com o EcoCâmara só de 
vez em quando, e sim sempre que for necessário. Apesar de que, mesmo que fosse 
voluntariado, também há compromissos, acordos, acertos. Então, estamos procu-
rando dar outro caráter a essa atuação. 

o Roberto Rocha Peixoto, do Depol, por exemplo, que é coordenador de Res-
ponsabilidade Social, está lá porque o Depol lida com o pessoal que lava carros, 
com os visitantes, com nossos parceiros externos, com a segurança, então ele tem 
conhecimento dessas atividades. Além disso, ele tem afinidade com o tema social. 
outro exemplo é a Tânia Fonseca, que também tem afinidade com a área social e 
nos ajudou por muitos anos.

o coordenador de área é uma autoridade. Só que não somos nós que damos essa 
autoridade e sim o diretor ou a diretora do coordenador, quando concorda que 
ele seja indicado para a função. Logo, o trabalho não deve ser encarado como 
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voluntário, mas como um modo novo de cumprir as rotinas e responsabilidades 
tanto do local de trabalho do coordenador de área como do EcoCâmara, em con-
junto com os demais integrantes do programa.

ENTREVISTADOR – Você se tornou um ecocamarada a partir do momento em 
foi convidado para assumir uma coordenação ou você já estava envolvido de al-
guma forma com o programa?

GÍlSON – Quando eu entrei no EcoCâmara, achei legal. Eu tenho o espírito de 
ajudar. Nosso salário é bom, a Câmara nos paga bem, e nós temos que trabalhar. 
Estava lotado em algum lugar, mas se precisam de mim em outro, eu vou, ajudo 
e tento fazer bem.

Entrei no EcoCâmara sem entender muito das coisas, mas logo depois eu já era 
o cara mais apaixonado por essa área. E foi muito bom: aprendi coisas, conheci 
pessoas.

Uma curiosidade que aconteceu no lançamento do programa de voluntariado, 
de que eu era o coordenador na época, foi que perguntei ao Dr. Sérgio, que era o 
diretor-geral: “Dr. Sérgio, esse EcoCâmara é de verdade mesmo?” Era uma pro-
vocação em público, mas ele já sabia que eu ia falar isso. Eu havia conversado 
com ele antes e avisei que ia perguntar isso, perguntei se estaria tudo bem e ele 
falou que não havia problema. Eu queria um compromisso institucional. Essa era 
a minha ideia. Eu queria que as pessoas ouvissem a palavra do diretor-geral e isso 
foi muito bom, deu muita força ao programa. Eu fiquei meio encabulado na hora, 
mas foi bem interessante.

ENTREVISTADOR – Hoje você é um ecocamarada?

GÍlSON – Sim, porque, a partir do momento em que eu me envolvi com o tema, 
fui trabalhar com ele, exigir e cobrar, fui ser chato.

ENTREVISTADOR – o que é ser ecocamarada?

GÍlSON – A minha visão de ecocamarada é no processo de trabalho: precisa fa-
zer assim? dá para fazer diferente? Essa é a minha contribuição de ecocamarada, 
tirando a questão da coordenação. Eu sou muito chato mesmo nessas exigências.

ENTREVISTADOR – Já foi chamado de “ecochato”?

GÍlSON – Ah, já fui chamado de chato muitas vezes, por vários motivos. Sempre 
fui militante de esquerda, um pouco mais rígido nas posturas, tenho essa carac-
terística. Às vezes é bom, às vezes não é. Procuro ser coerente, mas me permito 
alguma incoerência de vez em quando, embora seja só de vez em quando. Não 
pode ser sempre. Às vezes pego uma pessoa falando de ética, mas ela está agindo 
de forma contrária. Então eu cobro essa coerência das pessoas. Não fui chamado 
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de “ecochato” porque eu sou meio bravo e as pessoas ficam com vergonha de me 
chamar assim, pelo menos na minha frente.

ENTREVISTADOR – Em sua opinião, quais são os caminhos que se delineiam 
para o EcoCâmara? o que é que tem que ser feito, como é que vai ser o futuro 
próximo do programa?

GÍlSON – Devemos resgatar coisas importantes com relação ao comportamento 
das pessoas, como jogar o lixo no lugar correto, apagar a luz, desligar o compu-
tador, por meio de campanhas. Devemos também institucionalizar mais ainda. 
Temos a política da Casa e já estamos regulamentando as licitações sustentáveis. 

Vivemos um dilema: é preciso que se tenha certa autoridade gerencial aqui na 
Câmara, autoridade, de interferir nos processos, de falar de igual para igual em 
qualquer instância, ou pelo menos em uma grande parte delas. Então, é preciso 
formalizar isso, ter um coordenador, uma pessoa que esteja em tempo integral na 
estrutura da Casa. Por outro lado, nós não podemos perder a capilaridade exis-
tente com os coordenadores de área, que nos dá agilidade de decisão e de cone-
xão. É curioso porque fizemos essa rede antes de todo mundo falar em rede. Nós 
trabalhamos colaborativamente, antes de se falar nisso. Então, estamos tentando 
encontrar uma forma híbrida de trabalhar. É preciso dar um passo à frente do 
ponto de vista da formalização, sem perder a ternura, sem perder esse comprome-
timento das pessoas que estão lá.

ENTREVISTADOR – Você se lembra de alguma outra história que possa nos 
contar, de alguma alegria vivida diante das ações do EcoCâmara, durante sua ges-
tão à frente dessa área?

GÍlSON – Algumas. Por exemplo, ver o resultado da coleta seletiva. A Câmara 
mudou a vida de muitas pessoas com a cooperativa. Ela está num processo de 
reconstrução, fizemos uma avaliação do que poderíamos ter feito diferente, mas 
eu fiquei muito feliz de ver as pessoas mudando de patamar social. Não só porque 
agora pertencem à nova classe média, mas porque não moram mais no lixo.

Eu entendi o porquê, eu vi, era o trabalho deles. Se eles saíssem de lá, outro gru-
po ia para o lugar. Então, você ver essas pessoas superando, trabalhando com o 
BNDES, gerando recursos, do jeito deles, com todas as dificuldades, isso foi, para 
mim, uma preciosidade.

E tristezas, algumas, também. Ver pessoas que não dão valor àquilo ali, não en-
tendem o significado de você economizar o recurso, pessoas que sujam o lixo. A 
separação dos resíduos é muito importante, porque o problema não é o papel ser 
jogando no lixo comum, mas é o papel limpo não servir para mais nada porque o 
sujeito jogou ali um bagaço de laranja, jogou ali café. E eu consigo enxergar hoje 
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toda a sequência e quanto que vai faltar no bolso do cooperado, do catador. Então, 
da mesma forma que é uma alegria ver as pessoas melhorarem, é uma tristeza 
vê-las não participarem beneficamente.

ENTREVISTADOR – Você se lembra de outra dificuldade, de alguma saia justa?

GÍlSON – Não, confesso que não houve nenhuma que fosse muito difícil. Proble-
mas acontecem no dia a dia, na gestão, mas nada que pudesse ser registrado ou ser 
mencionado como uma situação dessas.

ENTREVISTADOR – Eu quero agradecer a sua participação, Gílson. Suas consi-
derações finais, por favor.

GÍlSON – É muito bom estar aqui. Costuma-se dizer que o brasileiro não tem 
memória, mas tem. Talvez nós não tenhamos instrumentos para resgatar essa me-
mória, porém estamos construindo isso com parcerias dentro da Câmara. Eu fico 
muito feliz em ter participado.

Talvez, se eu não tivesse entrado formalmente nessa área, eu seria mais um daque-
les que sujam o lixo. É importante as pessoas saberem que não precisam integrar 
o EcoCâmara, ser um coordenador de área, um ecocamarada ou um fiscal. Elas 
só precisam tentar entender por que cuidar do meio ambiente e usar adequada-
mente os recursos naturais, sem desperdícios, é importante. Precisam entender 
que tanto no presente como nas próximas gerações as pessoas dependem de um 
meio ambiente saudável.

Enfim, eu me sinto honrado em ter participado desse pequeno tempo junto com 
o EcoCâmara e em ter ajudado. Foi uma troca: eu ajudei e hoje sou uma pessoa 
melhor do que eu era antes. obrigado por estar aqui.



117

Janice de oliveira  
e silva silveira

Analista legislativo/técnico em documentação e informação da Câmara dos 
Deputados desde 1990. Graduada em biblioteconomia pela Universidade de 

Brasília. Entre outras atividades na Casa, gerenciou a implantação e responde 
pela Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Coordenou a área temática 

do EcoCâmara Gestão Sustentável do Papel de 2007 a 2009, e foi coordenadora-ge-
ral do EcoCâmara na gestão 2010/2012

Resumo do depoimento:

Depoimento sobre a gestão sustentável do papel em diversos setores da Casa 
e aprovação de normas internas: a Portaria nº 336, de 2010, que estabelece a 
Política Socioambiental da Casa, e o Ato da Mesa nº 4 de 5 de maio de 2011,  
que versa sobre as compras sustentáveis.
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ENTREVISTADOR (WIllIAm FRANçA cORDEIRO) – Você teve alguma 
experiência com a questão ambiental na sua infância?

JANIcE DE OlIVEIRA E SIlVA SIlVEIRA – Não tive. Nasci aqui em Brasília. 
Talvez quem more em outros estados perceba melhor a mudança da natureza em 
seu dia a dia, mas aqui em Brasília a grande mudança que temos é a época da seca. 
Eu nunca fui uma pessoa que prestava muita atenção nisso. Eu vim a prestar aten-
ção nisso quando fui morar no Canadá. Aí, realmente, esse meu lado a favor da 
natureza floresceu, porque lá eu pude perceber a mudança nas estações do ano, no 
modo como as pessoas se preparam para elas e como cuidam e protegem o meio 
ambiente. Percebi essa cultura nas crianças, no ambiente de trabalho e nos amigos 
que tive oportunidade de fazer lá.

ENTREVISTADOR – Você estudou aqui em Brasília?

JANIcE – Fiz o primário em uma escola classe do governo, em seguida estudei no 
Santo Antônio, no Maristão e depois entrei na UnB para me formar em bibliote-
conomia, que é a minha graduação.

ENTREVISTADOR – Em nenhum desses períodos de escola você existia essa 
preocupação com o meio ambiente?

JANIcE – Não existia. Vou ser bem sincera, não fazia parte do cotidiano.

ENTREVISTADOR – onde você foi trabalhar depois que se formou em 
biblioteconomia?

JANIcE – Vim trabalhar direto na Câmara. Fiz um concurso para o cargo de 
técnico da Câmara e fui trabalhar na área de restauração. Esse foi o primeiro con-
curso que fiz. Depois fiz outro, de nível superior, para a área de biblioteconomia. 
Estou na Câmara desde 1989. Minha carreira foi toda feita na esfera pública, go-
vernamental. Mas tive essa outra experiência fora. Trabalhei em outras empresas.

ENTREVISTADOR – Como foi essa outra experiência?

JANIcE – Eu estava de licença nesse período para tratar de assuntos pessoais, 
sem remuneração, e fui morar no Canadá com meu marido. Lá eu aprendi um 
novo idioma e a me comportar dentro da nova sociedade da qual eu começava a 
fazer a parte.

Foi aí que comecei a observar as mudanças da natureza. Como é bonito ver o ver-
de depois de um tempão vendo só o branco da neve, como é bonito ver a natureza 
florescer. Você pensa que nunca mais vai ver uma árvore florida ou esverdeada. 
E, de repente, tudo brota, tudo renasce. Foi aí que me encontrei. Em todas as or-
ganizações que trabalhei no Canadá, privadas ou governamentais, tinham uma 
preocupação muito grande com os recursos, tanto naturais como os de trabalho. 
Desde um envelope que era reutilizado e um resíduo bem reaproveitado, pois a 
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coleta era feita corretamente. Até as crianças se preocupavam com a natureza em 
não jogar o papel no chão. Então, todas essas coisas me chamaram a atenção. Foi 
em Toronto, no Canadá, que eu pude me envolver com essas questões ambientais.

Não tive oportunidade de estudar, de ter uma formação em gestão ambiental. Eu 
sou uma coordenadora do EcoCâmara que não tem essa formação. Mas tive essa 
vivência com povos de diferentes culturas no Canadá. Lá encontrei brasileiros, uru-
guaios, russos, canadenses, norte-americanos, chineses, etc. o Canadá é um país 
de imigrantes, diferentes culturas convivem nele, absorvem aquilo que ele tem para 
oferecer e se enquadram em diversas questões como, por exemplo, as ambientais.

ENTREVISTADOR – É um país rico em florestas.

JANIcE – Sim, é. E vem se enquadrando nessas questões. Eu não via lixo na rua, 
eu via as pessoas se adequarem a isso, mesmo que nos seus países de origem elas 
não estivessem tão preocupadas com isso, como era o meu caso. Eu tinha que 
me enquadrar como imigrante e dar o meu retorno, separar o meu lixo de forma 
adequada, tinha que me inserir naquele contexto. 

E essa é uma pergunta que sempre me faço. Como no Canadá as coisas funcionam 
dessa forma e aqui no Brasil, onde somos todos da mesma cultura – com diferen-
tes aspectos aqui e acolá, mas todos nós falamos a mesma língua –, não consegui-
mos? Lá ninguém joga um papel de bala na rua. As pessoas cultivam as plantas, 
separam o lixo em casa. Por que aqui nós não conseguimos fazer o mesmo? Essa 
foi uma grande pergunta que, quando eu voltei, eu me fazia.

ENTREVISTADOR – Você voltou em 2007?

JANIcE – Sim. o meu período fora da Câmara foi de 2000 a meados de 2007. 
Quando voltei tive uma surpresa. A primeira coisa que notei foi a coleta seleti-
va realizada aqui na Casa, vi as lixeirinhas. Fiquei feliz, pois pude perceber uma 
mudança de cultura, uma preocupação com o meio ambiente. Então tive o meu 
primeiro contato com o EcoCâmara, com a gestão socioambiental na Casa.

ENTREVISTADOR – Você lembra como foi esse primeiro contato?

JANIcE – Foi na Diretoria-Geral com a Cássia. Em seguida ela me convidou para 
fazer parte do EcoCâmara e trazer um pouco da experiência que tinha tido lá no 
Canadá. Me engajei nesse grupo, conheci a Jacimara, o Rômulo, que era o coorde-
nador, a Juliana e fui me aproximando desse pessoal.

ENTREVISTADOR – E aí você desenvolveu alguma atividade específica? 

JANIcE – o meu primeiro desafio foi coordenar a parte da gestão do papel. 
Na época, não consegui cumprir meu papel como deveria, mas dei algumas 
contribuições. 

ENTREVISTADOR – Qual proposta você acha que não conseguiu avançar?
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JANIcE – Estávamos na época trabalhando no programa de desmaterialização na 
Casa. Porém, outras ações poderiam ter sido adotadas, como a questão do uso do 
papel reciclado, a obrigatoriedade da impressão frente e verso, etc., mas não ocor-
reram. Quando olho para trás, percebo que várias dessas ações foram adotadas 
recentemente, depois que deixei de ser coordenadora da área temática de gestão 
sustentável do papel, independentemente do projeto de desmaterialização.

Esse programa tinha várias vertentes, como a criação da gestão dos processos, a cria-
ção da Biblioteca Digital, a transformação dos diários em meio eletrônico. Isso já 
aconteceu. Tinha também a questão da pauta eletrônica, que está acontecendo agora.

Havia uma série de projetos engajados dentro desse programa de desmateria-
lização. As ações continuaram, mas na época eu não tive como me dedicar ao 
EcoCâmara como eu gostaria. Tinha acabado de chegar, assumi a Biblioteca Digi-
tal, que também fazia parte desse projeto e o meu foco foi mais voltado para ela. 
Continuei sempre me envolvendo com o EcoCâmara, mas não desenvolvi algu-
mas atividades como eu deveria. Com relação ao uso do papel reciclado na Câma-
ra, acompanhamos algumas reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) ligadas ao Ministério do Meio Ambiente, para ver as normas quanto à 
produção do papel reciclado e tivemos algumas discussões da Casa. Conseguimos 
implementar o uso do papel reciclado em alguns produtos da Casa, como por 
exemplo, no Jornal da Câmara. Então, posso até dizer que a Câmara evoluiu, sim, 
nesse sentido da gestão sustentável do papel.

ENTREVISTADOR – Depois que você voltou ao Brasil, você notou desperdício 
de papel ou alguma coisa com a qual ninguém se preocupava? o que te chamou 
mais a atenção?

JANIcE – A preocupação existia na cabeça de vários servidores. Todos estavam 
muito preocupados com essa questão do melhor uso dos nossos recursos. Exis-
tia, como existe até hoje, um desperdício grande, que a gente vem minimizando. 
Lembro que Jacimara fez uma palestra para todos os diretores da Casa, onde ela 
mostrou, por fotos e imagens, a grande quantidade de diários, publicações e pa-
péis empilhados pela Casa. Então, sabíamos que de alguma forma as pessoas es-
tavam preocupadas, o EcoCâmara principalmente estava preocupado e existiam 
algumas áreas isoladas na Casa que também estavam.

ENTREVISTADOR – Você tem trabalhado nesse projeto de gestão do papel e na 
coordenação-geral do EcoCâmara há pelo menos cinco anos. Tem visto resulta-
dos agora? Houve dificuldades de implementação?

JANIcE – Sim. As dificuldades sempre existem. Eu posso dizer que o nosso tra-
balho é um trabalho de formiguinha. Houve, como há, em todos os projetos que 
nós tentamos desenvolver em parceria, várias dificuldades na parte de comunicar 
aos servidores e embutir essa cultura socioambiental, para que o nosso servidor 
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olhe os seus processos com outros olhos. Esse foi o grande desafio do EcoCâmara. 
Acho que no decorrer desses cinco anos isso foi muito trabalhado.

A gestão socioambiental é vista em todas as organizações como positiva e nós 
evoluímos em muitos aspectos, não só com relação ao papel, mas também em 
diversas áreas da Casa. Claro, temos muitas dificuldades de convencimento dos 
diretores e servidores e de comunicação eficiente com nossos servidores e com o 
público de fora da Casa também. 

Nosso grande desafio permanece, é uma questão de educação. Nós temos aí um 
excelente exemplo que é o Cefor Verde, que adequou suas rotinas de acordo com 
as questões socioambientais. Nós estamos vendo exemplos em outros departa-
mentos, como EcoDetaq. São ações pequenas, mas que geram mudanças de com-
portamento. Também existem os órgãos que fazem pequenas ações de forma iso-
lada, e muitas vezes o EcoCâmara não fica sabendo. Na condição de servidora 
da Câmara, tenho que olhar os meus processos de trabalho e ver se eles estão 
adequados às questões socioambientais.

ENTREVISTADOR – E você está na coordenação do EcoCâmara desde quando?

JANIcE – Desde 2010. Antes, em 2009, eu era vice-coordenadora e o Rômulo 
Câmara era o coordenador.

ENTREVISTADOR – Como é que foi o seu processo de formação para se tornar 
coordenadora do EcoCâmara?

JANIcE – Como disse não tive nenhuma formação acadêmica, mas contei com a 
ajuda de várias pessoas e me interessei pelo tema. Li, aprendi, aprofundei-me em 
alguns assuntos e conto sempre com a ajuda da assessoria técnica do EcoCâmara. 
Gostaria imensamente de poder aprofundar-me neste tema, mas confesso que 
cada vez mais me vejo como uma colaboradora do EcoCâmara e não como uma 
gestora que tem a formação ambiental, porque tenho muito forte dentro de mim 
a formação de agente da informação, de bibliotecária. Esse meu lado profissional 
floresce muito mais do que a parte da gestão ambiental.

ENTREVISTADOR – o que você destaca durante a sua gestão como projetos im-
portantes que tenham acontecido recentemente nesses últimos dois ou três anos?

JANIcE – Por acaso alguns projetos aconteceram na minha gestão como coorde-
nadora e na do Gílson, como coordenador adjunto. Mas esses projetos começa-
ram em outras épocas. Então, o mérito acho que é do grupo, de todos os coorde-
nadores do EcoCâmara, como o de chancelar a política socioambiental. Foi um 
grande ganho, foi uma contribuição da colega Vera Cecília, da Déborah Achcar, 
do Rômulo e de todos os outros coordenadores. Essa Portaria nº 336, de 2010, 
estabelece a Política Socioambiental da Casa. A portaria foi um marco. Ela traça 
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as diretrizes para todos os departamentos da Casa e serve de exemplo para vários 
outros órgãos da administração pública.

Tivemos também outro marco, o Ato da Mesa nº 4 de 5 de maio de 2011, que trata 
das compras sustentáveis, sob a coordenação do colega Fabiano Sobreira. Junto 
com esse ato da mesa, vários outros trabalhos foram feitos junto ao Demap para 
a capacitação dos especificadores que estão na ponta das compras e dos serviços. 
Acabamos de ganhar um prêmio, segundo lugar, da A3P, com relação a inovações 
na gestão pública. Fomos premiados com o projeto Regulamentando as Licitações 
Sustentáveis na Câmara dos Deputados, Esverdeando as Licitações.

Posso citar aqui também o engajamento de várias áreas temáticas. Nós tivemos 
ganhos e perdas. Nem sempre as pessoas falam das perdas. Eu sempre gosto de 
colocar alguns projetos que não deram certo.

Por exemplo, a ecolavagem. Foi um projeto muito trabalhado, mas houve um des-
gaste muito grande e os servidores não aceitaram da forma como pensávamos a la-
vagem a seco nos estacionamentos da Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma di-
ficuldade muito grande com os lavadores. Foi feita a capacitação, mas realmente não 
fluiu como deveria. Mas temos outros exemplos de coisas boas que aconteceram.

Aprendemos com esse projeto e estamos construindo outros; outros assuntos es-
tão em pauta. Eu me comprometi com a gestão sustentável e posso respirar alivia-
da sabendo que realmente tem sido feito um trabalho com relação a isso.

Existem outros assuntos importantes a serem trabalhados, mas ver plenários já 
remodelados, utilizando lâmpadas de baixo consumo, e a pauta eletrônica imple-
mentada são exemplos de que os órgãos da Casa estão se mobilizando. A questão 
socioambiental está em pauta. Como muitas pessoas dizem, essa questão não tem 
mais volta. Temos que arregaçar as mangas e fazer o nosso dever de casa.

ENTREVISTADOR – o que é ser um ecocamarada para você?

JANIcE – Acho que ser um ecocamarada é olhar os meus processos de trabalho 
aqui na Câmara e em minha casa e observar aquilo que se pode fazer para me-
lhorar o meio ambiente – separar o lixo, ensinar para seu filho sobre as questões 
ambientais, que é importante cuidar do planeta, separar o lixo, consumir menos 
e dar o exemplo.

Estamos trabalhando isso um pouco na contramão, pois existe toda uma cultura 
voltada ao consumismo. Acho que o meu trabalho como ecocamarada, aqui na Câ-
mara e em casa, é tentar influenciar as pessoas com quem eu me relaciono a separar 
o lixo corretamente e a minimizar os gastos de materiais e recursos naturais.

Devemos trazer para o nosso ambiente de trabalho o que fazemos na nossa casa. 
Será que a Câmara precisa consumir tantas resmas de papel por ano? Será que não 
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podemos diminuir? Um ótimo exemplo é a Edições Câmara, que publicam uma 
quantidade exata de material de acordo com seu mapa de distribuição e depois 
disponibilizam o arquivo para a Biblioteca Digital. Se for necessário, são feitas 
novas impressões. Essa é uma forma de pensar em consumo consciente. o eco-
camarada deve também fiscalizar, observar se o lixo está sendo separado, conver-
sar com um colega que joga uma maçã dentro da lixeira de papel, se você tiver 
liberdade, dizer-lhe: ou chamar um ecocamarada para fazer uma palestra no seu 
departamento para falar das as questões socioambientais.

Ser ecocamarada é estar ligado às questões ambientais, observar se as práticas a 
favor dessas questões estão sendo adotadas ou não e fomentar sua aplicação onde 
você estiver.

ENTREVISTADOR – Como foi trabalhar a política ambiental da Casa e discu-
ti-la com os diretores? Houve resistências?

JANIcE – Houve a colaboração de todos os coordenadores do EcoCâmara que 
representavam seus diretores. E o resultado foi levado aos diretores por meio dos 
coordenadores das áreas temáticas. o EcoCâmara tem hoje onze áreas temáticas, 
cada uma com um ou dois coordenadores. Então, a política foi trabalhada com 
esses coordenadores e depois apresentada aos diretores. Salvo um ou outro dire-
tor, a maioria aprovou a política. Agora, uma coisa é aprovar, outra é colocar em 
prática. É isto que estamos fazendo no nosso dia a dia, fazendo com que a política 
de fato seja implementada.

Por exemplo, eu me lembro da apresentação do EcoDetaq, da Cássia Botelho, do 
Departamento de Taquigrafia. Eu lembro que o Leandro disse: “Estamos aqui com 
o projeto do EcoDetaq, que é uma resposta a uma demanda, é uma adequação à 
política socioambiental da Casa”. É muito bom ouvir de um servidor que ele está 
preocupado em adequar o seu departamento às práticas socioambientais. E veja 
bem, ele não é diretor. É claro que existe a preocupação da Cássia, que está focada 
nessas questões também e as leva para o departamento, na qualidade de diretora, 
mas é importante perceber em um servidor a intenção de adequar o seu trabalho 
à política. É gratificante ver esse entrosamento.

Nós precisamos que todos os servidores olhem para essa política. Então, precisa-
mos comunicá-la. E é isso que o EcoCâmara vem fazendo na sua página ao noti-
ciar as ações de cada departamento em relação à política socioambiental e dar aos 
outros diretores conhecimento sobre elas a fim de que tenhamos multiplicadores.

ENTREVISTADOR – Também sob sua gestão, houve a adoção do Bosque dos 
Constituintes, não é? Coincidiu de ser nesse período. o que pode nos contar 
sobre o bosque?
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JANIcE – Foi uma experiência gratificante. Eu sou fã do bosque, que cresceu 
muito nos últimos anos. Parabenizo a Rachel osório e você, William, gestor do 
bosque, a Cássia, o Valério e todos que têm trabalhado para colocar o bosque e a 
Câmara dos Deputados em evidência. Eu acho que todos vocês, com o apoio do 
EcoCâmara, têm conseguido isso. Hoje o bosque está mais conhecido.

Houve um acontecimento fantástico nele por ocasião da Rio+20, quando foram 
plantadas árvores com todos os representantes dos países participantes daquele 
evento, foi muito bacana. o bosque ficou conhecido perante a comunidade diplo-
mática. Recentemente, lá foi colocado o busto do Ulysses Guimarães, num evento 
realizado pelo PMDB, o que foi muito interessante. Já tivemos a participação de 
outros partidos também, como o Partido Verde. Houve ainda o Abraço ao Bosque, 
o dia de confraternização dos servidores, quando eles fizeram uma caminhada e 
foram lá plantar uma árvore. Ele cresceu e nós temos, cada vez mais, de trazê-lo 
para perto do servidor, temos de plantar mais árvores, fazer mais atividades ali. 
Nosso bosque tem tudo para, nos próximos anos, virar um superbosque.

ENTREVISTADOR – Quais são as próximas ações necessárias, possíveis ou al-
mejadas pelo EcoCâmara?

JANIcE – Água e energia são duas questões importantes, que devem ser vistas 
juntamente com o Detec. Devemos trabalhar desde a medição do consumo até 
a criação de metas de baixo consumo. Com relação à água, o Detec irá instalar 
novos hidrômetros para medir o consumo na Casa. Também há a questão da co-
municação. Precisamos ter uma relação um pouco mais próxima com a Secom. 
Acho que não estamos nos comunicando como deveríamos. Precisamos de algu-
ma forma inovar na comunicação.

Vejo também a área de educação ambiental cada vez mais forte e seus instruto-
res e professores implementarem e trabalharem textos ligados ao meio ambiente. 
Sempre que têm oportunidade, eles trabalham algum texto desse tipo com seus 
alunos. Isso é muito importante. outro ponto é o das compras sustentáveis.

Agora, tudo isso só será possível na medida em que o EcoCâmara se tornar algo 
um pouco maior que um comitê. Esse é o grande desafio que temos pela frente. 
Ele deve ser melhor estruturado. Hoje temos apenas quatro funcionários dedica-
dos ao EcoCâmara. A coordenação não é de dedicação exclusiva e nós precisamos 
disso, precisamos ter um gestor de fato na área socioambiental, que é uma área 
que cresce muito. Nós temos esse grande desafio.

Quando olho para trás e observo a minha gestão, vejo que muito foi feito, mas que 
poderia ter sido melhor se tivéssemos tido uma pessoa com dedicação exclusiva 
na coordenação do EcoCâmara. Eu me desdobrei como pude e vejo minha equipe 
fazendo o mesmo, mas estamos chegando ao nosso limite de atuação. Então, nós 
precisamos realmente virar essa página e trabalhar de forma mais estruturada, 
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com um gestor na área. É isso que, na qualidade de coordenadora, eu almejo para 
o EcoCâmara.

Esse é o meu recado aos futuros diretores.

ENTREVISTADOR – Você, na qualidade de gestora e coordenadora-geral do 
EcoCâmara, que aspectos julga mais importantes nessa trajetória histórica?

JANIcE – Entre os órgãos governamentais, o EcoCâmara foi um programa pre-
cursor. Ele foi criado em 2003 e vários órgãos da administração se espelharam 
nele para, de certa forma, estruturarem-se como comitê. Temos uma vitrine e 
uma agenda positiva na gestão socioambiental. E não apenas os órgãos da admi-
nistração pública, mas também as câmaras municipais e assembleias legislativas 
veem no EcoCâmara um espelho. Temos, como exemplo, os governos dos estados 
de Minas Gerais, do Ceará e outros que vieram aqui trocar ideias e se inspirar nas 
nossas propostas. Alguns ministérios começaram a formar seus comitês de gestão 
socioambiental e, depois de regredir, hoje estão retomando o projeto. Há ainda 
outros órgãos da administração pública que estão criando suas áreas de gestão 
socioambiental.

Se nós criarmos um órgão para cuidar dessa questão na Casa, mais uma vez, se-
remos precursores.

o recado que temos passado aos outros órgãos é que trabalhar na área de gestão 
socioambiental é prazeroso, mas nós encontramos vários entraves. Então, quanto 
mais próximo se estiver da Presidência ou da direção-geral do órgão, melhor. Se 
essa área puder ser estruturada dentro do órgão, é muito bom, porque a interlocu-
ção com os diretores será de igual para igual e não como um comitê. E os outros 
órgãos estão se movimentando e trabalhando com isso.

Existe um decreto da Presidência da República que trata do projeto Esplanada 
Sustentável. Nós esperamos que, nos próximos anos, todos os ministérios tenham 
uma estrutura para cuidar da parte socioambiental.

Espero que a Câmara dos Deputados possa se adequar também, mesmo porque 
já tem uma bagagem enorme, e esteja no rol de órgãos que têm estrutura, mesmo 
que mínima, dedicada à questão.

ENTREVISTADOR – Você, como representante do EcoCâmara, tem participado 
das reuniões de planejamento estratégico da alta direção da Casa, não é isso? 

JANIcE – Sim.

ENTREVISTADOR – E você tem conseguido influenciar? Como tem sido a 
experiência?

JANIcE – Sim. Nós participamos da reunião de avaliação estratégica setorial da 
Diretoria-Geral. Tem sido muito bom para o EcoCâmara fazer parte dessa reunião, 
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na qual não participam todos os diretores da Casa, apenas os diretores vinculados 
à Diretoria-Geral. É muito interessante saber dos projetos que outras áreas estão 
desenvolvendo e ver como o EcoCâmara pode auxiliar. Tem sido importante ter o 
apoio do diretor-geral para projetos do EcoCâmara, como, por exemplo, o dos dez 
anos do EcoCâmara e outros. Tem sido uma experiência gratificante.

É importante que a Câmara dos Deputados tenha a consciência da importância 
do pilar da sustentabilidade. É fundamental que isso não fique apenas no papel, 
mas que tenha desdobramento e desenvolvimento no novo ciclo da gestão estra-
tégica da Casa.

ENTREVISTADOR – Você se lembra de alguma dificuldade, de alguma situação 
de saia justa ou de algum momento curioso passado à frente da gestão ambiental?

JANIcE – No lançamento do programa da ecolavagem, infelizmente, o dire-
tor-geral não pôde participar e eu tive que falar em público. Eu não tenho esse 
hábito, então foi uma situação de saia justa.

ENTREVISTADOR – Bom, e as alegrias?

JANIcE – Ah, as alegrias são muitas, como poder conviver com todos os colegas 
que estão voltados para a questão socioambiental, conhecer melhor cada coor-
denador de área e ter um entrosamento maior com os diretores, que é um ganho 
muito grande para um coordenador do EcoCâmara. Aprendi a me posicionar me-
lhor numa reunião, a ser mais assertiva.

o EcoCâmara traz alegrias e tristezas: tristezas quando as coisas não dão certo, e 
várias alegrias quando podemos comemorar as conquistas como comemoramos 
recentemente com o prêmio da A3P.

ENTREVISTADOR – Como foi a emoção do prêmio?

JANIcE – Foi muito bacana receber esse prêmio, porque foi o reconhecimento 
do Ministério do Meio Ambiente de que a Câmara está no caminho certo com 
relação às compras sustentáveis. o diretor-geral nos honrou com sua presença no 
evento e também a Iara Beltrão, da Aproge. Tivemos conosco o Fabiano Sobreira, 
que foi um dos precursores do projeto, e os colegas do Demap. Foi um momento 
interessante para a Câmara. Ela tem tudo para ganhar prêmios relativos a projetos 
de qualidade de vida no trabalho. Nós temos um leque enorme de iniciativas em 
que podemos ser premiados. 

Recentemente estive em Cabo Verde para participar do Encontro de Parlamentos 
de Língua Portuguesa, cujo foco era bibliotecas e serviços de arquivo. Mas eu não 
perdi a oportunidade de levar para eles a questão ambiental e falei para eles do 
EcoCâmara. Na minha fala sobre biblioteca e editora, perguntei se poderia falar 
um pouquinho do nosso trabalho do EcoCâmara e eles ficaram interessadíssimos, 
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porque são parlamentos que lutam com uma dificuldade muito maior, países que 
estão numa situação diferenciada da nossa, mas que viram ali uma oportunida-
de de trabalho. Então, é muito interessante poder levar isso para os parlamentos 
de países que não estão no grau de maturidade do nosso. Foi uma alegria poder 
levar-lhes nossa experiência.

Eu tive muitos momentos alegres. Acho que o que levo para minha vida são as 
amizades que eu formei durante esse tempo, com você, Jacimara, Déborah, Gíl-
son, Cássia, Fabiano Sobreira, Dr. Eugênio, Sérgio Sampaio, Rogério, Iara, etc.

ENTREVISTADOR – Agradeço a sua participação, Janice. Faça as suas conside-
rações finais sobre esse momento.

JANIcE – Eu que agradeço. Acho que o resgate da história do EcoCâmara é fun-
damental. É o que nós estamos fazendo aqui, que se chama de história oral, com os 
depoimentos dos coordenadores, das pessoas que trabalharam no EcoCâmara no 
decorrer desses dez anos. É um trabalho belíssimo que o Arquivo da Câmara, do 
Centro de Documentação e Informação, tem realizado com o EcoCâmara. Eu só 
tenho a parabenizar cada um que nos tem ajudado no decorrer dessa trajetória.
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ENTREVISTADOR (GÍlSON VAScONcElOS DOBBIN) – Vera Cecília, 
como foi o seu contato com as questões de sustentabilidade, como é atualmente e 
como foi antes de entrar na Câmara?

VERA cEcÍlIA cAVAlcANTI DANTAS mOTA – Gílson, eu nasci aqui em 
Brasília, mas minha família é de nordestinos. Nós morávamos em uma casa com 
um jardim grande e criávamos vários animais.

Eu fui criada com micos, galinhas, passarinhos, cotias, tracajás, tartarugas, peixes. 
Eu sempre tive uma afinidade muito grande com animais. Hoje é proibido criar 
animais silvestres, mas, naquela época, a legislação não era tão rigorosa.

Com relação às questões de jardinagem, eu sempre gostei de reproduzir plantas, 
eu cuidava da adubação do jardim da minha casa.

Eu fui aluna do Colégio La Salle e tive um professor de química chamado Genebaldo 
Correia, que hoje é uma referência na área socioambiental. Naquela época ele estava 
concluindo o mestrado ou doutorado em química, e eu tive uma formação muito 
consciente na área socioambiental. Eu lembro que a gente falava muito em poluição, 
que era o grande problema do Brasil na época. Ele ensinava a gente a, quando visse 
um ônibus soltando fumaça, ligar para um determinado número e denunciar a em-
presa que estava poluindo. Ele pedia para todos os alunos fazerem aquilo.

Então, eu sempre tive afinidade com ações socioambientais, mas na Câmara eu 
não participei dos primeiros movimentos do EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – A partir de quando ocorreu o seu contato com o 
EcoCâmara?

VERA – Na verdade, foi muito recente, mais ou menos em 2010, época em que 
eu ainda estava lotada na Comissão da Amazônia. A Cássia me pediu para ajudar 
o EcoCâmara, pois o projeto de reestruturação tinha acabado de ser feito: um es-
tudo belíssimo, muito bem feito, com a proposta de um novo modelo de atuação 
do EcoCâmara.

A Janice, a Juliana e a Jacimara tinham feito um benchmarking com vários órgãos 
públicos e instituições privadas de Brasília para saber como eles funcionavam, 
como a área socioambiental estava situada no organograma deles, qual era o nú-
mero de pessoas envolvidas, etc.

Esse trabalho estava na fase final, de relatório, e era preciso torná-lo efetivo. Então, 
me chamaram nessa fase. Nós combinamos que elas terminariam o relatório, apre-
sentariam a proposta de reestruturar o modelo de funcionamento do EcoCâmara e 
eu entraria com um novo projeto, criando o que faltava, que era definir as diretrizes, 
os objetivos e deixar claro qual era a maneira de atuar do EcoCâmara. Eu só entrei 
para trabalhar com o EcoCâmara em 2010, dando continuidade a esse estudo.
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A partir desse convite, eu pedi acesso aos documentos do EcoCâmara, ao diretó-
rio público, onde estava armazenada toda a documentação eletrônica, e a gente 
começou a fazer reuniões periódicas com os coordenadores do EcoCâmara para 
esclarecer as questões de cada área envolvida.

Isso me tocou muito, porque, quando vi a documentação do EcoCâmara, eu fiquei 
muito surpresa com o que encontrei lá. Eu não vou dizer que o diretório estava 
todo organizado por ano, por coordenador, por área temática, porque não estava. 
Muitas pessoas tinham passado pelo EcoCâmara e cada um deixou uma “pasti-
nha” lá no diretório, toda a documentação estava lá.

Encontrei documentos muito antigos – da época da criação, quando se estava pen-
sando no que seria o EcoCâmara – extremamente bem feitos. Tenho certeza de 
que, lá atrás, as pessoas que pensaram o EcoCâmara tiveram uma visão brilhante! 
Eu encontrei tudo o que eu precisava para dar continuidade a esse trabalho. 

É muito difícil acontecer isto: encontrar documentos bem feitos, que registram 
o que a gente quer, as ações a serem tomadas, por onde começar, o que é mais 
importante, quais são os fatores críticos. Algumas áreas estavam sendo medidas 
há bastante tempo e, por isso, já havia muitos esboços de indicadores, particular-
mente na questão do lixo – com a coleta seletiva e o tratamento de resíduos peri-
gosos –, e vários projetos tinham sido executados. Todas as áreas tinham alguma 
referência de indicadores, mas ainda sem uma estrutura.

Nos relatórios anuais havia muita notícia do que tinha acontecido no ano e muita 
foto. o arquivo é riquíssimo. Então, com o material que eu encontrei guardado 
sobre esses dez anos de EcoCâmara – e na época não eram dez, eram sete –, há 
três anos, mais ou menos, foi muito fácil fazer o trabalho. 

Em um mês eu estava com o relatório pronto, porque estava tudo ali: todas as 
diretrizes; já havia um rascunho do regimento interno, de como é que deveria 
funcionar o EcoCâmara em várias fases; quais eram mais ou menos as atribuições 
das áreas, das pessoas.

Então, tinha muita gente pensando e pensando muito bem sobre o que deveria ser 
feito. o material só não estava estruturado de maneira fácil de ser apresentado às 
pessoas. Nosso esforço foi o de colocar o novo modelo de gestão afinado com o 
que estava acontecendo no resto do mundo.

Com a atuação de oNGs e de tanta gente envolvida na questão socioambiental, já 
existiam alguns padrões de relatórios internacionais. Era importante a Câmara se-
guir esses modelos e ter números semelhantes aos que estão sendo medidos em ou-
tras instituições, em outros países, para que tivéssemos referenciais de comparação.

Quando peguei toda essa documentação, a primeira coisa importante a fazer 
para começar o trabalho era instituir um marco legal para a área socioambiental, 
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porque não havia na Câmara. Havia várias portarias dizendo que o programa 
EcoCâmara existia, com os nomes das pessoas que iriam participar do comitê 
gestor, mas as diretrizes de atuação, por exemplo, nunca tinham sido sancionadas 
em portarias. Elas eram combinadas entre os membros do comitê. Não havia uma 
diretriz oficial, institucional, sancionada em um documento. Havia a autorização, 
o pedido do diretor-geral, do presidente ou de quem estava patrocinando o pro-
grama, mas não havia um marco legal documentado.

A proposta, então, era criar esse marco, de forma que pudéssemos mostrar que a 
Câmara tem uma política socioambiental e que, para cada uma de suas diretrizes 
de atuação, existem objetivos, que são medidos pelos indicadores que a gente vai 
recolher ou já está recolhendo.

Minha contribuição para o EcoCâmara foi fazer essa arrumação documental. E 
isso é importante, porque, nós, que somos funcionários públicos, temos de ter 
respaldo para nossas ações. Temos de ter alguém que nos autorize a gastar aquele 
dinheiro, daquela maneira. E temos que manter essa documentação em dia até 
para prestar contas de tudo isso.

Nós realizamos várias oficinas em grupo para desenvolver esse trabalho. Apre-
sentamos todas as propostas aos coordenadores das áreas temáticas. Muita gente 
contribuiu e deu sugestões, até chegarmos à versão final da minuta, que se trans-
formou na portaria da Política Socioambiental da Câmara.

outra coisa me chamou muita atenção durante todo esse processo. Quando pe-
guei todos os relatórios e fui contabilizar o que já tinha sido feito na Câmara – eu 
tinha uma ideia por cima, mas não conhecia tudo –, eu fiquei abismada ao ver 
como foi possível fazer tudo aquilo. Não foram poucos que se envolveram no tra-
balho, como voluntários, sem estar ganhando, sem estar com dedicação exclusiva 
para fazer aquilo, fizeram por amor à causa, porque alguém pediu que fosse feito.

Isso me comoveu e me tocou muito. Eu nunca vi, numa instituição pública, tantas 
pessoas fazerem um trabalho gratuitamente. Em minha opinião, esse trabalho não 
tinha que ser gratuito, não tem que ser. o compromisso socioambiental também 
é dos servidores, também é do esforço e da minha consciência pessoal de cada 
um. Ele pode ter nascido da vontade de alguns servidores em fazer aquilo, mas 
a responsabilidade socioambiental é um compromisso da instituição. A Câmara 
tem obrigação de mostrar esses números, de orientar e implantar as boas práticas 
socioambientais.

Sei que disseminar os valores e as práticas socioambientais na Casa é um processo 
de educação, e demora certo tempo para as pessoas assimilarem. Mas mesmo as-
sim, nesses anos, o trabalho do EcoCâmara causa grande admiração. Eu já traba-
lhei em vários setores da Câmara e já vi estruturas monumentais para se fazer um 
terço do que o EcoCâmara faz. As questões socioambientais envolvem assuntos 
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novos, competências novas, habilidades a serem desenvolvidas. E, em muitos ca-
sos, os servidores estavam adquirindo esses conhecimentos, se qualificando por 
conta própria.

Esse é um ponto que me incomoda profundamente. Eu sei que os gestores da Câ-
mara apoiam o EcoCâmara, elogiam, vão aos eventos, mas isso não é tudo. onde 
está a estrutura para funcionar? E estrutura, é funcionário, é mesa, é cadeira, é 
equipamento, é autoridade para cobrar as informações, é prestígio para recolher 
os dados, para ter acesso às informações. Isso é a organização quem deve solicitar; 
não sou eu, servidora voluntária, que vou bater na porta dos departamentos para 
pedir, entende?

Vou esclarecer esse aspecto. Eu participei de várias oficinas para entender melhor 
o funcionamento do EcoCâmara, inclusive com o SoS Mata Atlântica. Eu valorizo 
muito a maneira como eles trabalham, todo o compromisso que eles têm de criar 
e de se fortalecerem para viabilizar a atuação dos voluntários. Não estou desmere-
cendo esse trabalho. É muito importante preservar esse envolvimento. E faço aqui 
um elogio ao voluntariado: é uma característica muito legal do EcoCâmara e de 
todo o pessoal que trabalha na área socioambiental, mas não é suficiente. Quando 
você tem dinheiro público em jogo e uma instituição do porte da Câmara, não se 
pode trabalhar apenas como voluntário, tem de haver um encarregado full time 
para cuidar do assunto.

Foi por causa disso que a gente fez uma nova proposta de estrutura destinada ao 
assessoramento e ao apoio ao gerenciamento. Graças a Deus, uma parte já foi im-
plantada. Hoje a gente tem no Escritório Verde alguns estagiários e alguns servidores 
efetivos lotados lá. Então, tem melhorado muito essa parte. Algumas áreas temáticas 
funcionam mais ativamente e outras, menos. o maior problema talvez não seja da 
área temática, nem do coordenador, mas exatamente da falta de autoridade e de le-
gitimidade de um gestor numa posição superior na hierarquia funcional, para que 
as recomendações sejam implantadas em determinado setor, área ou assunto que 
envolva a responsabilidade socioambiental promovida pelo EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – É muito comovente o seu depoimento aqui, porque é ver-
dadeiro. Quando você fala da qualidade do trabalho que você encontrou nesse 
grupo que vem há algum tempo no EcoCâmara, a gente entende que essa qua-
lidade é resultado de um comprometimento com o trabalho, com o tema, com 
o dinheiro que a gente recebe, que o Estado gasta com a gente aqui, que faz falta 
em outros lugares também. Então, eu concordo com quase tudo o que você falou.

VERA – Gílson, só para reforçar o que você está falando, é preciso lembrar que 
muitas das pessoas que trabalhavam no EcoCâmara não eram gestores. Quando 
você pega os arquivos, na maioria das vezes, nem sabe de quem é a autoria, mas a 
gente percebe que não eram gestores, não eram chefes.
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Eram pessoas que não estavam em altos cargos na estrutura formal e administrativa 
da Câmara, mas que achavam que aquele tema tinha de ser tratado na Casa, que 
aquelas iniciativas tinham que ser tomadas. Essas pessoas não se conformavam em 
ver desperdícios, gastos excessivos, práticas que existem na administração pública, 
às vezes por falta de alguém falar “apague a luz quando sair da sala”, “desligue o equi-
pamento”. São pequenos hábitos que, no final do mês, fazem diferença.

ENTREVISTADOR – Conte-nos algum fato pitoresco que aconteceu na Câmara, 
nesses dez anos de contato com o EcoCâmara, que tenha lhe marcado.

VERA – o trabalho da elaboração da política socioambiental foi muito bacana. 
Então, quando faltava quase um mês para a data final em que deveríamos entregar 
o relatório, com a recomendação de publicar o documento da política socioam-
biental e um relatório nos padrões internacionais, a gente ainda precisava criar 
mais um indicador.

o núcleo gestor do EcoCâmara não deve executar as atividades socioambientais, 
como até então ocorria, por exemplo, recolhendo papel na mudança da legislatura. 
Sua atividade principal é assessorar, mostrar aos setores que formam a estrutura 
da Câmara como agir de modo sustentável e estimular a formação socioambiental 
em relação aos seus processos de trabalhos. ou seja, o forte do núcleo gestor do 
EcoCâmara e da coordenação geral é assessorar. Para isso, o programa conta com 
atividades em todas as áreas temáticas, por exemplo, educação ambiental, jardins, 
água, energia. Então, o EcoCâmara não deve montar uma estrutura paralela e exe-
cutar ações socioambientais. A estrutura que já existe na Câmara executa as ações 
e o núcleo gestor orienta o modo de fazer, seguindo a legislação socioambiental, 
as boas práticas de sustentabilidade, os modelos de relatórios, etc.

Voltando ao assunto, quando faltava pouco tempo para o lançamento da política, a 
gente precisava criar mais um indicador. Precisávamos saber se as decisões, suges-
tões e recomendações do EcoCâmara estavam sendo seguidas na Câmara. Então 
nós questionamos ao Escritório Verde: “como vocês fazem as recomendações?” E 
eles responderam: “A gente telefona para alguém da área, diz para fazer assim, man-
da um e-mail para o diretor informando que ele deve proceder de tal maneira”. E 
nós concluímos que, para a gente ter o indicador, a recomendação tem de ser oficial, 
formal. É preciso fazer a recomendação por escrito, numerada, para depois saber se 
ela foi implantada ou não. Decidimos, então, recuperar estes dados: quantas reco-
mendações estão documentadas em processo e quantas foram atendidas.

Já havia um rascunho dessa lista e nós a atualizamos. No final, constatamos a 
quantidade exata de processos com sugestões de melhoria e que algumas irregula-
ridades não tinham sido corrigidas. Resolvemos mostrar isso para o diretor-geral, 
pois nós não podíamos lançar uma política socioambiental com um monte de 
irregularidades aqui. Estávamos com medo de ter de cancelar o lançamento, pois 
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na lista havia questões que eram fáceis de serem resolvidas, mas outras que pode-
riam demorar anos.

o diretor-geral, à época, era o Sérgio Sampaio. Agendamos a reunião com ele e 
explicamos a situação. Com o lançamento da Política Socioambiental junto com 
um modelo de relatório nos padrões internacionais, com uma série de indicado-
res, os números da Câmara seriam publicados e todo mundo iria tomar conheci-
mento de que existiam alguns que não estavam compatíveis com as boas práticas. 
E o Dr. Sérgio disse que iríamos divulgar todos os números. Ele quis examinar 
todos os processos e o que não estivesse documentado, iríamos formalizar em 
processo. Se existissem números duvidosos ou mal explicados, ele queria conhe-
cer e divulgar, porque eram exatamente esses que teríamos de esclarecer.

Eu fiquei muito impressionada com a atitude dele, porque acho que poucos ges-
tores teriam a coragem que ele teve de enfrentar essas questões de maneira tão 
transparente. 

Dr. Sérgio, então, pegou essa lista e resolveu, uma por uma, as pendências. Ele man-
dou chamar o responsável por cada uma das áreas em que havia problemas e ouviu 
as explicações, buscou as soluções, encaminhou as providências. Isso foi muito im-
portante para o EcoCâmara, para o grupo, para a Política Socioambiental. 

Eu não vou dizer que a Câmara está cem por cento com relação a essas questões. 
Não conseguimos implantar todas as práticas e ainda existem alguns problemas. 
Todos os órgãos públicos têm questões socioambientais difíceis de encaminhar, 
mas aquelas que dependiam da decisão dos gestores da Câmara, foram soluciona-
das. Então, isso foi muito gratificante.

A partir daquele momento, passamos a reforçar essa rotina. Se encontrarmos algo 
que não está de acordo, documentamos em processo, numeramos e mandamos 
aos responsáveis: existe a recomendação formal do EcoCâmara, para que a ques-
tão seja resolvida. Hoje, existem vários processos em andamento. Alguns ainda 
estão “engavetados”, mas muito foi solucionado na gestão do Dr. Sérgio Sampaio. 
Isso foi muito bacana. Desse episódio, realmente, não vou me esquecer nunca. 

ENTREVISTADOR – Realmente é um fato muito importante. Não basta ter ta-
lento e comprometimento para fazer as coisas. A gente teve sorte de encontrar 
uma administração permeável à nossa ideia, que comprou, ajudou, incentivou e 
tomou decisões desse porte.

VERA – Gílson, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu saí 
da Taquigrafia, fui trabalhar num grupo de estudos organizacionais e, em segui-
da, emendei com o grupo de trabalho encarregado de criar a política de pessoal. 
E eu ouvia falar, naquela época, que o diretor-geral teria dito que desejava fazer 
duas coisas como diretor-geral: uma era relacionada ao meio ambiente, deixar um 
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legado importante nessa área; outra era cuidar das pessoas da Câmara. Na época 
ainda não existia a Diretoria de Recursos Humanos. Eu nunca tive uma conversa 
pessoal com o Dr. Sérgio sobre isso, mas todo mundo com quem eu trabalhei 
comentava que esses dois temas eram especiais para a administração, na primeira 
gestão dele como diretor-geral.

ENTREVISTADOR – o que mudou na sua vida, nas suas práticas depois que 
você entrou no EcoCâmara?

VERA – Eu fui trabalhar com o Escritório Verde na parte de projetos e, para eu 
entender o EcoCâmara, participei de um monte de atividades. Eu fui a eventos, 
visitei várias áreas, conheci os coordenadores, fiz algumas oficinas com o SoS 
Mata Atlântica, curso de legislação socioambiental. Foi muito legal, gostei muito 
do assunto e aprendi muito.

Por causa de tudo isso, na Comissão da Amazônia – onde eu estava lotada na épo-
ca –, fizemos uma portaria ditando algumas práticas socioambientais corretas, por 
exemplo, no uso do papel, com impressão em frente e verso, e no uso de copo “per-
manente”, para evitar o uso de descartáveis no dia a dia pelos servidores da Comissão. 

Na minha casa, atualmente, eu faço compostagem, tenho minhocário, reaproveito 
garrafas PET como vaso para plantar mudas. A propósito, é excelente, porque, 
como as garrafas são transparentes, dá pra ver quando a planta está enraizando. 
Faço captação de água da chuva, separo o lixo. Li muitos documentos e assisti a 
muitos vídeos sobre boas práticas socioambientais. 

Esse ponto é interessante destacar, porque, esse assunto é muito novo. Encon-
tramos muitas sugestões, por exemplo, de que o ideal é usar determinado tipo 
de lâmpada e de papel. E essas sugestões, algumas vezes, são contestadas. Umas 
pessoas acham que realmente aquilo é o melhor; outras dizem que não funciona. 
observamos que várias práticas socioambientais são discutíveis: quem sabe se 
aquilo realmente é o melhor a fazer?

Ainda estamos em um processo de experimentar, de testar e de ver o que funciona e 
o que não funciona. Por exemplo, o adequado seria usar um papel não clorado; mas, 
no fim das contas, é melhor usar o papel clorado mesmo, porque o outro prende na 
impressora, é muito fino, não compensa. Já tivemos vários problemas desse tipo. 

Então, isso faz parte. o assunto é novo. Tudo isso está sendo pesquisado e estudado. 
Precisamos ter flexibilidade para tolerar algumas coisas, porque não temos certeza 
ainda do que realmente é o melhor ou do que não temos condições de fazer.

Enfim, já incorporei várias ações no meu dia a dia que eu aprendi no EcoCâmara.

ENTREVISTADOR – Você ganhou o Selo Verde, não é?

VERA – Sim, ganhei.
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ENTREVISTADOR – Vera, o que está faltando para a Câmara ficar mais efetiva 
em termos de ações de gestão socioambiental? o que pode melhorar? 

VERA – Gílson, eu vou voltar a esse ponto, porque disso eu entendo, vou repetir 
em parte o que ressaltei anteriormente.

Eu tenho uma tristeza de não ver a Política Socioambiental totalmente implan-
tada. o que está faltando para isso deslanchar? A estrutura de funcionários do 
Escritório Verde está praticamente o.k., mas a estrutura de coordenação não está.

o coordenador-geral do EcoCâmara não pode ser um voluntário, não pode ser 
uma pessoa que trabalhe meio período num setor e meio período na coordenação 
do programa. o EcoCâmara já está num patamar de complexidade, de diversida-
de de assuntos relacionados com a temática ambiental que precisa ter um coorde-
nador full time para cuidar dessas questões.

Isso não quer dizer que não teremos voluntários. os coordenadores das áreas te-
máticas podem ser mantidos, a estrutura decisória coletiva pode ser mantida, mas 
a gente tem de ter uma pessoa o tempo inteiro cuidando desse assunto. Não pode 
funcionar do jeito que está. o coordenador-geral é um servidor que acumula suas 
atribuições na Casa com as atividades de coordenação do EcoCâmara. Não dá 
para funcionar assim.

Tenho muito apreço por todos vocês. os gestores que conheci do EcoCâmara são 
pessoas ótimas, trabalham superbem, mas esse assunto não é brincadeira para a 
Câmara, nós não podemos dar esse exemplo para o resto do Brasil. Nós temos de 
ter na instituição alguém que possa dizer o seguinte: “eu sou o coordenador da 
gestão socioambiental na Câmara. Esse assunto é tão importante que temos um 
funcionário de carreira, do quadro, cuidando desse assunto full time”.

Já fizemos muito, por esforço dos funcionários que aderiram ao programa. Nós 
já somos referência no serviço público em várias áreas de atuação nas questões 
socioambientais, mas estamos perdendo muito. Poderíamos ser muito mais, por-
que temos condições para isso. E estamos perdendo porque não há uma pessoa 
dedicando-se o tempo inteiro a essa questão, olhando tudo, coordenando, dando 
as diretrizes e tocando o programa.

E digo isso com muito respeito por você, Gílson, que é um dos coordenadores.

Na parte técnica temos o assessoramento da Jacimara, que é extremamente com-
petente, talvez uma das pessoas do Brasil que mais entendem desse assunto. E ela, 
muitas vezes, executa as tarefas, como assessora, como funcionária. Se ninguém 
faz, ela vai lá e faz, realiza por conta própria, tira dinheiro do bolso para pagar ma-
terial necessário às atividades do EcoCâmara, assim como fazem também outros 
colaboradores. Eu vi acontecer várias vezes, no EcoCâmara, as pessoas usarem 
dinheiro próprio para fazer o trabalho. Isso não deveria acontecer, poderia estar 
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dentro do orçamento e ser um processo de trabalho da Câmara dos Deputados, e 
não feito com esforço pessoal, voluntário das pessoas.

Então, eu vou voltar à questão principal: a coordenação é muito importante. Eu 
acho que com isso nós vamos dar um grande salto. 

ENTREVISTADOR – Vera, te agradeço, foi muito educativo ter conversado 
com você.

VERA – Eu quero pedir desculpas por eu ter me emocionado, chorado durante 
a conversa, mas eu fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho. Foi um trabalho 
muito legal, eu descobri muita coisa boa, muita gente bacana, muitos colegas que 
têm um valor interior rico.

Já ia me esquecendo de contar um outro episódio, que eu também achei muito 
legal: uma vez eu fui participar de uma oficina sobre passarinhos, lá no viveiro, 
que na época era perto do Cefor, sobre como ajudar as aves a fazerem ninhos. E na 
turma havia um colega da Rádio Câmara que é deficiente visual. Estavam lá ele e 
seu cão-guia. Eu fiquei pensando como ele tinha saído com o cachorro lá do ane-
xo IV para participar dessa oficina. Ele sabia que iria encontrar gente legal, gente 
que iria ajudá-lo e que a oficina iria ser valiosa para ele, mesmo sem enxergar. Esse 
fato me comoveu muito.

Eu acho esse aspecto muito bacana: saber que a receptividade dos ecocamaradas 
e de todas as pessoas que são do EcoCâmara é enorme. É um grupo muito amigo, 
acolhedor, de gente muito legal, consciente e companheira.
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Mauro Cunha Batista de Deus, em 12 de novembro de 2012, no Plenário 10 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados. 

Déborah da Silva Achcar, em 3 de dezembro de 2012, no Plenário 10 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados. 
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rachel Giacomoni Osório, em 19 de novembro de 2012, no Plenário 10 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.

Cássia regina Ossipe Martins Botelho, em 22 de novembro de 2012, no Plenário  
10 do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.



141

Fotos

Tânia Maria Fonseca Pinto, em 12 de novembro de 2012, no Plenário 10 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.

Jacimara Guerra Machado, em 29 de novembro de 2012, no Plenário 10 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.
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rômulo Lima Câmara, em 19 de novembro de 2012, no Plenário 10 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.

Janice de Oliveira e Silva Silveira, em 3 de dezembro de 2012, no Plenário 10  
do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.
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Fotos

Gílson Vasconcelos Dobbin, em 11 de abril de 2013, no Plenário 12 do 
Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.

Vera Cecília Cavalcanti Dantas Mota, em 5 de novembro de 2012, no Plenário 10  
do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados.
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Cássia regina Ossipe Martins Botelho, diretora-geral adjunta da Câmara dos Deputados, 
na sessão solene em homenagem aos 10 anos do EcoCâmara, em 5 de junho de 2013.

Deborah da Silva Achcar e Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, diretor-geral da Câ-
mara dos Deputados, na assinatura do Convênio Cortrap, 2004.
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Fotos

Jacimara Machado e Ecologilda no encontro A3P, 2007.

Silmara de Almeida Gonçalves, coordenadora da área de Gestão de resíduos 
Perigosos, 2010.
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Primeira reunião do EcoCâmara, 2004.

Seminário “Com a palavra, a sustentabilidade”, 2011.
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Fotos

rachel Osório, coordenadora de Áreas Verdes.

Entrevista realizada em 2013 como parte dos depoimentos do livro.
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Servidores agraciados exibem diploma recebido pela dedicação e atuação na preservação 
do meio ambiente no âmbito da Câmara dos Deputados, 2010.

Diretor do EcoCâmara, Gílson Vasconcelos Dobbin. Homenagem ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente e em Comemoração aos 10 anos do EcoCâmara, 2013.
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Fotos

Cartaz de divulgação da palestra realizada por Gílson Dobbin e Jacimara 
Machado na rio+20.
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entreviStAdoreS

GílSon vASconceloS dobbin

Vide currículo na página 107.

JAcimArA GuerrA mAchAdo

Vide currículo na página 81.

WilliAm frAnçA cordeiro

Bacharel em comunicação social pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília 
(Ceub), com especialização em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e graduando em arquitetura e urbanismo pelo Instituto de Ensino Superior 
de Brasília (Iesb). Em 2005 ingressou na Câmara dos Deputados no cargo analista 
legislativo/técnico em comunicação social – imprensa escrita. Foi o primeiro as-
sessor de imprensa da Câmara dos Deputados. Em seguida, assumiu a diretoria da 
Coordenação de Divulgação Institucional e, posteriormente, ocupou o cargo de 
diretor da Secretaria de Comunicação Social (Secom).  Também ocupou a função 
de assessor especial da Presidência da Câmara e de chefe de gabinete da Primeira-
-Vice-Presidência da Mesa Diretora. Atualmente é assessor especial da direção do 
Departamento de Taquigrafia (Detaq). 
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Grupo de trAbAlho

Este grupo foi instituído informalmente e em consonância com as orientações 
elencadas no Termo de Abertura do projeto Dez Anos do EcoCâmara, datado 
em 17 de setembro de 2012. 

inteGrAnteS:
Vera Cecília Cavalcanti Dantas Mota (coordenadora)
Daniela Francescutti Martins Hott
Gílson Vasconcelos Dobbin
Janice de oliveira Silva e Silveira
Jacimara Guerra Machado
José Henrique Freitas Gonçalves de Araújo
Juliana França Marinho
William França Cordeiro
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Memória do Servidor
Câmara dos
Deputados

Brasília – 2013

Esta publicação reúne depoimen-
tos de servidores da Câmara dos 
Deputados que voluntariamente 
atuaram no EcoCâmara no período 
de 2003 a 2012. As entrevistas foram 
realizadas nos plenários da Casa 
durante os meses de novembro e 
dezembro de 2012, com vista às 
comemorações dos dez anos do 
EcoCâmara, em junho de 2013.

Os textos contam histórias vivencia-
das tanto nas áreas verdes como nos 
bastidores do Congresso Nacional – 
dificuldades e vitórias experimen-
tadas durante a implementação de 
mudanças nas rotinas de trabalho da 
instituição. Os depoimentos trazem 
uma pluralidade de pontos de vista, 
nos quais os contrastes e as similari-
dades permitem compreender todo 
o contexto da época, apresentando
as tensões sociais relacionadas ao
processo de adequação de práticas
ambientais. As informações se com-
plementam e delineiam o universo das
relações humanas.

As recordações das pessoas envol-
vidas no dia a dia da Câmara dos 
Deputados tem sido a metodologia 
utilizada para contar a história do 
Poder Legislativo brasileiro.  Dessa 
forma, complementa-se a informa-
ção contida nos arquivos e resgata-se 
a memória institucional, os episó-
dios não registrados e os aconte-
cimentos curiosos, trazidos à tona 
por meio das reminiscências dos 
entrevistados.

O EcoCâmara, Comitê de Ges-
tão Socioambiental, foi criado 
em 2003 por um grupo de servi-
dores da Câmara dos Deputados 
com os objetivos de consolidar as 
ações sustentáveis e de contribuir 
com um modelo de desenvol-
vimento mais justo e de menor 
impacto sobre o meio ambiente. 

Após dez anos de trajetória, o Eco-
Câmara tornou-se modelo de gestão 
sustentável seguido por diversos 
órgãos públicos e privados no país.

Conheça outros títulos da Edições Câmara no 
portal da Câmara dos Deputados: 

www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes
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