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Zoom na Informação Ambiental

Lixo: todos produzem, todos cuidam

Agora somos todos responsáveis pelo descarte de resíduos no país.

Eis mais um grande desafio! A Política Nacional de Resíduos Sólidos, já em vigor,
estabelece a responsabilidade de todos por tudo que consumimos e descartamos. Isso quer
dizer que as empresas terão de fabricar produtos que deixem menos resíduos e que sejam
mais recicláveis. O consumidor está proibido de queimar lixo a céu aberto ou jogá-lo em ruas,
praias e rios. E, no caso de alguns produtos, terá que devolvê-lo ao fabricante, para que este
os recicle.

Tanto quem
produz, como quem consome. Por isso, é cada vez mais vital que estejamos bem informados,
não só sobre detalhes da nova lei, como, também, sobre como descartar qualquer produto,
de forma correta. E mais: com a consciência de que é preciso consumir cada vez menos.

- Computadores e outros eletrônicos encostados em casa podem ser doados a empresas
e projetos que recuperam e doam esses equipamentos para escolas. Material sem
recuperação segue para a reciclagem.

- Lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio, um metal pesado, e por isso devem ser
enviadas para reciclagem específica. As incandescentes, halógenas e de sódio de baixa
pressão podem ser recicladas normalmente, mesmo quebradas.

NÃO RECICLÁVEIS - Você sabe que alguns materiais e produtos não podem ser reciclados
de jeito nenhum? Neste caso, o único destino possível é o aterro sanitário ou o lixão.” Mas
claro que tudo depende do local onde você mora. Há lugares no Brasil que pouco reciclam e
outros nos quais a coleta está bem avançada. Portanto, informe-se com a prefeitura e as
cooperativas sobre as possibilidades de sua região e separe o lixo de acordo com essa
orientação”, explica Patrícia Blauth, da ONG Menos Lixo. Se tiver disposição, que tal ampliar
essas possibilidades e iniciar uma campanha de conscientização em seu bairro ou na sua
cidade? Abaixo, indicamos o que geralmente não dá para reciclar:

PAPÉIS - papéis com muita cola, como adesivos tipo “post-it”, etiquetas, fitas crepe e
“durex”. A consultora da Menos Lixo explica: “Um envelope com etiqueta e selo é aceito;
embora a dica educativa a ser dada é pela simplificação: envelopes sem janela de celofane”; -
papel carbono, celofane e manteiga; - guardanapos, papel toalha e papeis higiênicos usados;
- papéis metalizados, parafinados e plastificados; - fotografias; - recibos de cartão de crédito e
débito. Por isso, é mais legal recusar a sua cópia.

PLÁSTICOS - filmes plásticos que embalam objetos e alimentos, limpos ou usados; -
cabos de panela; - isopor, mas algumas cooperativas aceitam o de embalagens de
eletrodomésticos, apenas; - teclados de computador; - acrílicos; - esponjas e espumas, como
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as usadas em travesseiros, colchões e almofadas; - sacolas e sacos plásticos sujos, mas checar com
prefeituras e cooperativos se os limpos podem ser reciclados.

VIDROS - espelhos; - cristais; - vidros temperados; - ampolas de medicamentos - artigos feitos
com fibra de vidro, que é usada na fabricação de cestos de lixo, baús de motos, barcos etc; - lentes
de óculos.

OUTROS - cerâmicas, louças e porcelanas; - tecidos naturais e sintéticos tipo TNT, Perfex e
Tyvek; - cotonetes, fraldas e absorventes, limpos ou usados; - cortiças: painéis ou rolhas de
bebidas; - peças de couro como sapatos, cintos e bolsas, entre outros; - peças de fibras vegetais
como vime, palha, etc. - blisters (cartelas de remédio) e remédios podem ser entregues em
farmácias que promovem essa coleta; - pilhas e baterias devem ser descartadas em pontos de
coleta especializados - seringas, algodões e gazes usados.

PLÁSTICO NO MAR Um dos grandes problemas das sacolas plásticas no mundo é que cerca de
0,5 % delas acaba em rios, lagos e oceanos. Parece pouco, mas são quase 90 milhões de sacolinhas
ao ano que chegam aos mares do mundo, muitas vezes em forma de fragmentos. Além de formar
uma fina camada de lixo plástico na água, são ingeridos por animais marinhos, que acabam
morrendo (...) Veja matéria na íntegra clicando no link abaixo:

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/lixo-todos-produzem-todos-

cuidam-633665.shtml

QUEIMAR LIXO - Uma atitude que é considerada crime ambiental e
pode render multa de R$ 500,00 a R$ 50 milhões para o infrator,
dependendo da área e da quantidade de resíduos que estão sendo
eliminados. Além de ser um ato totalmente desnecessário (levando em
consideração que na cidade existe a coleta de lixo domiciliar),
representa ainda risco ambiental e à saúde.

Fonte: http://www.silcon.com.br/2007/02/26/queimar-lixo-e-
crime/
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CONSUMIR CADA VEZ MENOS- É a meta para o consumo consciente. O
consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação
pessoal e a sustentabilidade, maximizando as consequências
positivas deste ato não só para si mesmo, mas também para as
relações sociais, a economia e a natureza. O consumidor consciente
também busca disseminar o conceito e a prática do consumo
consciente, fazendo com que pequenos gestos realizados por um
número muito grande de pessoas promovam grandes
transformações.Fonte: http://www.geomundo.com.br/meio-ambiente-
40132.htm Saiba mais sobre o assunto acessando: www.akatu.com.br
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Lei da - Trata-se de um
marco histórico na área ambiental, capaz de mudar em curto tempo a
maneira como poder público, empresas e consumidores lidam com a
questão do lixo. Entre as novidades, a nova lei obriga a logística
reversa - o retorno de embalagens e outros materiais à produção
industrial após consumo e descarte pela população. Fonte:
h t t p : / / w w w . c l i c r b s . c o m . b r / e s p e c i a l / r s / p o r t a l -
social/19,0,2968500,Nova-lei-da-Politica-Nacional-de-Residuos-
Solidos-e-aprovada-no-Senado.html

Documento da lei:

Política Nacional de Resíduos Sólidos

Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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DICA- CONVITE
Um dia no Parcão

Não esqueçam de deixar agendado
o dia 25 de setembro para curtir
momentos agradáveis de reflexão,
renovacão e diversão no Parcão de
Novo Hamburgo/RS.
O evento inicia às 14 horas e conta
com a participação de várias
organizações ligadas ao meio
ambiente e a educação ambiental
da região do Vale do Rio dos Sinos.
Aproveite deste momento com sua
família e seus amigos.
Bere Adams estará lá com uma
oficina de sensibilização!

“ Por muito tempo tem sido um dos meus axiomas que as pequenas
coisas são infinitamente mais importantes." (Sir Arthur Conan Doyle)

Obras publicadas de Arno Kayser, patrono
da Feira do Livro de NH - 2011

Peixes de 61, Porto Alegre, Protexto,
1981;
Verde no Cinza, Novo Hamburgo, Otomit,
1985;
Árvores de Novo Hamburgo, Novo
Hamburgo, PMNH, 1990;
Signos de Renovação, São Leopoldo,
Otomit Sinodal, 1991;
A História do Peixe Dourado, São
Leopoldo, Oikos, 2005;
Terra Eco Sagrado, São Leopoldo, GECA,
2009;
A Reconciliação com a Floresta, Porto
Alegre, Mundo Jovem, 2010.

SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PRÓ-SINOS

O Consórcio Pró-Sinos convida para participar do SEMINARIO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, que será realizado no dia 30 de setembro
de 2011, das 8 às 17hs, no Auditório Dante Barone da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, (Praça Marechal Deodoro,
nº101, Centro - Porto Alegre/RS).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25/009/2011 pelo telefone
(51) 3575 3325 ou pelo site clicando aqui.

Programação

Manhã:

• 8h às 9h – Credenciamento;
• 9h – Abertura;
• 9h10min – Vídeo Institucional do Pró-Sinos.
Tema: Desafios atuais da Educação Ambiental;
Mesa: Pró-Sinos, Agência Nacional de Águas - ANA, Ministério das
Cidades e Ministério do Meio Ambiente – MMA.
• 10h30min às 10h45min – Intervalo;
• 11h30min – Espaço para Questionamentos;
• 12h – Almoço;

Tarde:

Tema: Troca de saberes na Educação Ambiental
• 14h – Apresentação do Programa de Educação Ambiental do Pró-
Sinos;
• 15h – Apresentação da Educação Ambiental/Coletivo
Educador/Agenda 21 – Itaipu Binacional;
• 15h45min – Apresentação do Programa de Educação Ambiental do
Instituto Martin Pescador;
• 16h15min – Apresentação de experiências do Coletivo Educador do
Alto Uruguai;
• 17h - Encerramento.

Bere Adams

O ecologista hamburguense Arno Kayser, Presidente do
Movimento Roessler, venceu e é o patrono da feira do livro de
NH/RS. Agradeço @s meus amig@s do FB que votaram nele!!!
http://novohamburgo.org/site/destaques/2011/09/13/eleito-
pela-populacao-arno-kayser-e-o-patrono-da-29%C2%AA-feira-
regional-do-livro-de-novo-hamburgo/

Divulgado por: michelemuck@hotmail.com


