
Menos material orgânico no lixo
O resíduo descartado pelos vera-cruzenses representava 48,3% do que era eliminado. Hoje, reduziu para 25%
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Resíduos sólidos domiciliares e públicos passam por análise para elaboração de ações
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· alMOÇO
A Comunidade Católica São 
Francisco promove almoço 
comunitário no dia 10 de 
fevereiro. Às 10 horas, ce-
lebração, após almoço no 
valor de R$ 25 (adulto) e 
de R$ 12 (crianças de seis 
a 12 anos). No cardápio, 
churrasco de gado, porco 
e saladas diversas. À tarde, 
reunião dançante. Anteci-
pados com Danilo, pelo te-
lefone (51) 98022-2378 ou 
Alvício, pelo 99844-3933.

· QuerMeSSe
A comunidade Imaculada 
Conceição, de Dona Josefa, 
prepara a sua tradicional 
quermesse anual. Será no 
dia 3 de março, com missa 
às 10 horas e almoço ao 
meio-dia. No cardápio, 
churrasco, gado, porco, 
galeto e saladas diversas, 
com sobremesa. O valor é 
de R$ 25 (inteiro) e de R$ 
15 (meio). À tarde, reunião 
dançante com a Banda 
Acordes de Ouro e Kamaril-
lia. Mais informações com 
Sílvia, pelo telefone (51) 
3718-1288.

· JanTar e BinGO
A Aced Sempre Amigos de 
Mato Alto convida a todos 
para o bingo no sábado, 
dia 9 de fevereiro, às 19 
horas, com jantar ao preço 
de R$ 10.

BaileS e FeSTaS

aGenda

% de rejeitos no material 
destinado ao  aterro                             39,13%                                    39,13%                        47%                             54,30%                  65%
% de recicláveis no material
destinado ao aterro                              32,53%                                    32,53%                        28%                              24%                        18%
% de orgânicos no material 
destinado ao aterro                              25%                                           25%                               22%                              19%                        15%
% de rejeitos no material
recolhido pela Acotrali                        42,5%                                       42,5%                           36%                              31%                        27%
Volume de resíduos
sólidos aglomerados                             4 m³                                             4 m³                           3,5 m³                          2,8 m³                   2 m³
irregularmente por munícipe
% de custeio da arrecadação           52,60%                                     52,60%                        55%                               63%                       70%
sobre custo total dos resíduos
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cOMParaTiVO enTre 2012 e 2018
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A comunidade de Vera 
Cruz está mais consciente em 
se tratando da separação do 
lixo. O material orgânico, que 
representava 48,3% do lixo no 
município em 2012, caiu para 
25%, no ano passado. O dado 
foi divulgado na tarde desta 
quinta-feira, dia 7, durante a 
audiência pública realizada 
na Câmara de Vereadores. 
O diagnóstico é baseado em 
um levantamento feito pela 
empresa Urbana Engenha-
ria, de Porto Alegre, contra-
tada pelo Civale. A partir 
da análise graviométrica, a 
meta é melhorar a gestão do 
lixo no município e também 
contribuir para a criação do 
Plano Regional de Gestão 
de Resíduos Sólidos, que vai 
envolver outros municípios 
da região.

A redução no descarte de 
orgânico foi uma surpresa 
positiva para o coordenador 
do Departamento Municipal 
de Meio Ambiente (DEMA), 
Ricardo Konzen. “É resulta-
do do trabalho realizado em 
educação ambiental, além do 
trabalho com composteiras, 
principalmente nas escolas”, 
comemora. “É um sinal de 
que está havendo mais cons-
cientização da comunidade”, 
completa.

Konzen revela que no ano 
passado foram gastos pouco 
mais de R$ 1,7 milhão com 
a coleta, transporte e desti-
nação final do lixo em Vera 
Cruz. Conforme reflete, se 
não tivesse ocorrido redução 
no lixo orgânico, que acaba Fonte: Urbana Engenharia/ DEMA

· eSPaÇO MaMÃe crianÇa 
O horário de abertura do 
Espaço Mamãe Criança, 
situado junto a Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
muda a partir da próxima 
segunda-feira, dia 11 de 
fevereiro. Os atendimentos 
iniciam às 7h30min e não 
mais às 7 horas. Já o Posto 
Central seque com os horá-
rios normais, com abertura 
às 7 horas.

· FarMÁcia
A filial da Farmácia Munici-
pal, que funciona no Posto 
de Saúde Central, não terá 
expediente externo nesta 
sexta-feira, dia 8 de feve-
reiro. O espaço vai passar 
por remodelação interna. 
O atendimento volta ao 
normal na segunda-feira, 
dia 11. Fonte: Urbana Engenharia

pesando na balança, o custo 
seria ainda mais alto. Konzen 
lembra que no ano passado 
foram arrecadados cerca de 
R$ 900 mil, no entanto, o cus-
to com o lixo foi maior. 

Através do estudo feito 
pela empresa Urbana, entre 
as metas traçadas (confira 
no quadro abaixo) está  o au-
mento das ações em educação 
ambiental - que vem surtindo 
efeito, além de buscar alter-
nativas que reduzam e/ou 
equilibrem o custo gerado 
com a coleta de lixo. Não se 
descarta a ideia de começar a 
cobrar taxa de recolhimento 
também na zona rural, além 
de outras ações. O objetivo é 
que a população tenha mais 
consciência do que vem con-
sumindo e gerando de impac-
to ao meio ambiente. 


