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Zoom na Informação Ambiental

Charges selecionadas

Esta edição apresenta uma série de charges e imagens que
foram selecionadas, considerando-as como excelente recurso
pedagógico para Educação Ambiental.
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Quanto de lixo? ou: O que é lixo? O que VOCÊ produz de
lixo?

Por Marise Jalowitzki
05.fevereiro.2011

Várias são as campanhas para que cada cidadão se torne mais
responsável pelo lixo que se avoluma a cada dia mais e mais em todo o
planeta. As nossas ruas são tristemente "enfeitadas" todos os dias com o
lixo que se acumula, que "voa" quando há vento, que apodrece e fede
quando não é retirado, que entope bueiros quando chove, alagando ruas,
trazendo prejuízos aos carros que entalam na água suja, trazendo riscos à
saúde de todos.

Não estamos nem falando das pobres comunidades que moram perto
dos locais de descarte, que dirá daqueles que tiram o sustento de suas
vidas nos lixões imundos que a tudo misturam.

Este artigo tem por objetivo trazer uma reflexão e uma análise muito
pessoal: O que VOCÊ produz de lixo?

As pesquisas mostram que cada um de nós, habitantes das grandes
metrópoles, consumimos, em média, de 500 gramas a um quilo de lixo por
dia. Estes dados são repassados em entrevistas, reportagens, palestras,
seminários e nas escolas. E as pessoas que se tocam para a
responsabilidade individual, declaram:

-Eu, com certeza, vou diminuir a quantidade de lixo que produzo!

A pergunta é: qual a NATUREZA do lixo que você produz? Ou seja, de que
é feito o SEU lixo?

Sim, pois - se você comprar e consumir um pacote de balas com 20
balas, embalado com celofane; onde, dentro de cada pacote cada uma das
20 balinhas são também embaladas individualmente, ao final do pacote,
seu lixo é de apenas alguns gramas, mas O CELOFANE É ALTAMENTE
TÓXICO e de difícil desintegração.

- se você compra os saquinhos-sachet de café solúvel (embalagem
econômica) de 50 gramas, em um mês, quantos saquinhos terá
descartado? São só alguns gramas, mas a embalagem é, igualmente,
tóxica.

- se você utiliza copos plásticos descartáveis, quantos copos plásticos
descartáveis você utiliza por dia? O peso é mínimo. O dano, por dois séculos.

- se sua alimentação é toda seca (grãos, farinhas, etc.) ou pré-pronta (congelados,
pizzas, nuggets, etc), as embalagens que acondicionam todos esses produtos
pesam bem menos no descarte, mas a poluição que acarretam é imensa.

Portanto, você poderá estar BEM ABAIXO da média de produção individual de lixo
diário, mas estará POLUINDO O PLANETA DE UMA FORMA AGRESSIVA E
IRREPARÁVEL.

Fonte: http://compromissoconsciente.blogspot.com/2011/02/quanto-de-lixo-
ou-o-que-e-lixo-o-que.html

Convite para lançamento on-line da

39ª Edição da revista eletrônica Educação Ambiental em Ação - Editorial Março-Maio/2012

“Depois de nos precavermos contra o frio, a fome e a sede, tudo o mais não passa de vaidade e excesso.”
(Séneca)

Esta frase serviu de inspiração para a equipe da revista trabalhar nesta edição que inaugura o ano de 2012
com muita Educação Ambiental focada em valores e atitudes.

Fomos, também, incentivados pelo desejo e pela necessidade de uma tomada de consciência mais
profunda, aquela que realmente sensibiliza e promove mudanças em diversos setores da sociedade,

através da Educação Ambiental, diante de tantas situações preocupantes que vivenciamos na atualidade.
Há excessos, há faltas, e assim, há o desequilíbrio, não só o ambiental, como também o vivencial.

Presenciamos situações inimagináveis de descaso e abandono. Um caos social (e político) se reflete no
ambiental, e o nosso maior objetivo é colaborar para minimizar situações provocadas por atitudes

desmedidas e gananciosas.
É por isto que esta edição está repleta de ações, dicas, sugestões, relatos de experiências em Educação

Ambiental através de artigos, entrevistas e textos, espalhados em diversas seções que a compõe. Estes
trabalhos indicam ou sinalizam soluções para muitos dos problemas enfrentados confirmando que a
Educação Ambiental é uma das mais potentes ferramentas para a promoção destas mudança (...)

E é com a frase de Dale Carnegie que encerro este editorial: "A maior parte das coisas importantes no

mundo foram realizadas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver esperança de

modo algum."(Dale Carnegie)

Boa leitura e boas ações ambientais
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Berenice Gehlen Adams e equipe da Educação Ambiental em Ação.


