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Iniciativas e hábitos 
que reduzem o lixo

Do uso do banner à redução de lixo 

Em Vera Cruz, 
materiais reciclados 
viram sacolas 
retornáveis pelas mãos 
de quem se preocupa 
com a natureza

Em agosto, o Departamento Municipal de Meio Ambiente 
(DEMA), de Vera Cruz, lançou o projeto “Educação em 
Saúde Ambiental: sustentabilidade e qualidade de vida”, 
para fortalecer a coleta seletiva e melhorar a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos. Através da iniciativa serão 
instalados em locais públicos kits lixeiras, com três cestos 
para divisão de rejeito, orgânico e reciclável, além de kits 
de composteiras orgânicas e contêineres que serão re-
passados para escolas do Município e aos prédios públi-
cos. Segundo o coordenador do DEMA, Ricardo Konzen, 
os materiais recicláveis que forem coletados juntos aos 
contêineres serão recolhidos pela Associação Comunitá-
ria de Catadores e Trabalhadores do Lixo (Acotrali). 

Gladis e a mãe Alice são adeptas da sacola retornável

MEIO AMBIENTE

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Ao sair de casa para ir à 
feira rural, Gládis de 
Oliveira, 72 anos, não 

esquece a sacola retornável, 
que leva todas as vezes que 
vai fazer compras no local. 
O hábito, que pode parecer 
simples, evita que as sacolas 
plásticas que seriam utilizadas 
pela vera-cruzense vão parar 
no lixo após perderem sua uti-
lidade. O plástico está entre os 
materiais que demoram mais 
tempo para se decompor, po-
dendo permanecer por cerca 
de 400 anos no meio ambiente, 
e tem deixado ambientalistas 
de todo o mundo em alerta.

Devido à preocupação com 
os impactos que o plástico 
pode causar na natureza, 
Gladis não é a única na família 
que aderiu a uma forma mais 
sustentável de carregar as 
compras. A mãe, Alice Lenz, 
92 anos, e a irmã, Gerci Thiel, 
74 anos, também compraram 
a ideia. “Eu e a mãe usamos 
sempre a sacola retornável e 
minha irmã traz sua própria 
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O amigo Armindo Schmidt, morador da localidade de 
Ferraz, tem o que podemos chamar de memória de ele-
fante. Em sua rede social, publicou das suas lembranças 
sobre os bandos que existiam em Santa Cruz em 1970 
e 1971. “Quero relembrar o tempo que eu trabalhei na 
Comercial Zimmer-Göettert S.A., e diariamente passava 
nos bancos para pagar duplicatas, etc. Ia a pé ou de 
bicicleta, com muito dinheiro e cheques e sem muitas 
preocupações com a segurança. A Marechal Floriano 
era mão dupla e no centro tinha os postes de iluminação 
pública, com canteiros de flores em volta de cada poste.”

“A Caixa Econômica Estadual era onde hoje é o SINE. 
Funcionários: Arno J Frantz, Rubem Sérgio Borba, Edmar 
Hermany. Banco Nacional do Comércio, onde hoje é o 
Banco Santander. O gerente era o Sr. Teichmann. Banco 
do Estado de Minas Gerais (?), onde hoje o Sindicato Ru-
ral, na descida da Ramiro Barcelos. Caixa União Popular 
Santa Cruz (?), onde é hoje o Sicredi. Sul Banco: quase 
em frente à Caixa União Popular Santa Cruz. Acredito que 
o gerente era Wilson Brodbeck. Tinham muitas contas 
de FGTS. Banco da Província: na esquina da rua Ramiro 
Barcelos com a rua Venâncio Aires. Banco do Brasil, na 
esquina das ruas Ten. Cel Brito com Borges de Medeiros. 
Hoje o prédio é usado pela Prefeitura de Santa Cruz do 
Sul. Ainda não tinha sido inventada a fila única. O cliente 
escolhia o caixa. O gerente da agência era o Gouveia.

E eu sonhava em ser funcionário do BB. Logo mais, em 
1972, fiz o concurso e passei e assumi em Encruzilhada do 
Sul, em 1973, com 22 anos de idade. Também observava 
de longe, admirado, uma máquina trabalhando, a NCR , 
toda mecanizada. Depois acabei trabalhando bastante 
com ela. 

Unibanco, em frente ao Banco do Brasil. Banrisul, 
acho que na época era conhecido como BERGS, Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul. Funcionava no prédio 
onde hoje é a Casa de Artes Regina Simonis.”
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Outra iniciativa de produção 
de sacolas retornáveis é a do 
Grupo das Marias, de Vera 
Cruz, em parceria com a Sicre-
di. Desde 2018, a cooperativa 
repassa às artesãs banners que 
eram utilizados na divulgação 
publicitária e elas confeccio-
nam as sacolas retornáveis. Da 
mesma forma, a ação da coope-
rativa contempla entidades de 
outros municípios. No ano pas-
sado, as Marias distribuíram 
as primeiras sacolas durante a 
Feira na Roça, para que as pes-
soas pudessem utilizá-las para 
carregar suas compras. 

As mulheres da oficina de ar-
tesanato do Grupo das Marias 
confeccionam as sacolas sem-
pre na terceira quarta-feira do 
mês. Elas limpam os banners, 
cortam o material e costuram 
no formato de sacolas. Na se-
quência, realizam a montagem 
e desviram as bolsas. Por fim, 
fazem a limpeza de cada uma 
delas, tiram os fios que ficaram 
para fora e colam o slogan do 
Grupo das Marias e da Sicredi. 

Segundo a coordenadora 
Maria de Fátima Gomes dos 
Santos, esse trabalho faz bem 
para as mulheres que partici-

pam do grupo, como também 
para o meio ambiente, redu-
zindo a quantidade de lixo que 
seria jogado fora. “É um traba-
lho de muitas mãos, elas fazem 
com todo o carinho e o cuidado 
para que quem usar a sacola re-
ceba ela bem feita”, conta. Além 
disso, ela explica que hoje, é 
realizada a comercialização dos 
produtos pelo valor de R$ 10, o 
que contribui para aumentar a 
renda não só do projeto, mas 
do Sopão das Marias como um 
todo. “A notícia das sacolas vai 
se espalhando de boca em boca 
e as pessoas estão aderindo à 

ideia mais sustentável”, revela. 
Na próxima edição da Feira 

na Roça, que deve acontecer em 

outubro deste ano, o Grupo das 
Marias estará comercializando 
as sacolas retornáveis. 

Grupo de artesãs confecciona sacolas com banners 
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Guarda-chuva vira sacola retornável
Você sabia que ao invés de 

carregar duas sacolas plásticas 
para casa você pode contribuir 
com o meio ambiente e utili-
zar apenas uma retornável? 
Compactas e reutilizáveis, as 
sacolas produzidas pela apo-
sentada Neusa Bullerjahn são 
exemplos de preservação ao 
meio ambiente. A partir de 
material reciclável, neste caso 
o guarda-chuva danificado, 
mas com o tecido em boas 
condições de uso, a vera-
cruzense tira o lixo das ruas 
e confecciona sacolas reapro-
veitáveis. Nas mãos dela, o 
lixo vira artigo de luxo, como 

Neusa mesmo brinca.
O projeto já vinha sendo 

pensado há quatro anos por 
Neusa, porém, foi no ano 
passado, próximo de se apo-
sentar, que a iniciativa foi 
colocada em prática. Neusa 
conta que o principal ponto, 
além da preocupação am-
biental, era que o produto 
fosse compacto e fácil de 
carregar. “Foram alguns anos 
pensando em como reutilizar 
o máximo do material para 
que não houvesse desperdí-
cio”, recorda. 

O processo para confec-
cionar as sacolas é simples. 

Assim que o guarda-chuva, 
sombrinha ou guarda-sol 
chega até as mãos de Neu-
sa,  é retirado todo metal e 
o tecido é lavado. Após ser 
passado é feita modelagem e 
o corte com régua de patch-
work. Os moldes são encaixa-
dos e costurados à máquina. 

Neusa diz que para a con-
fecção da sacola podem ser 
utilizadas mesclas de tecidos 
ou em uma peça pode ser 
utilizado o mesmo tecido 
de guarda-chuva. As saco-
las que têm mais saída são 
as coloridas e estampadas. 
Para costurar um lote de 10 

Após lavagem do tecido, Neusa molda e costura
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cestinha”, conta.
Segundo o coordenador 

do  Departamento Municipal 
de Meio Ambiente, Ricardo 
Konzen, a redução do plástico 
no meio ambiente é um dos 
principais desafios ambien-
tais atuais. “Dados da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) mostram que por ano, 
são descartados nos oceanos e 

mares 10 milhões de toneladas 
desse material”, revela. Para 
reduzir o lixo e seus impactos 
na natureza é que algumas ini-
ciativas de reaproveitamento 
desse material vêm surgindo, 
como as de confecções de 
sacolas plásticas, como a de 
Neusa Bullerjahn e do Grupo 
das Marias em parceria com a 
cooperativa Sicredi.

sacolas, Neusa leva cerca de 
uma semana. Com uma som-
brinha, por exemplo, podem 
ser feitas duas sacolas. Isso 
quando o material está em 
boas condições. O valor varia 
entre R$ 10 e R$ 15.

Para Neusa, a confecção 
das sacolas começou como 
um passatempo, além da 
preocupação com o meio 
ambiente. “Pensava em fa-
zer uma sacola retornável, 
compacta e prática. Depois 
de tanto quebrar a cabeça 
cheguei neste modelo, que 

acredito ser ideal para fazer 
aquelas comprinhas no mer-
cado”, sugere. “Também é 
uma forma de tirar esse mate-
rial das ruas, que é jogado em 
qualquer lugar”, comenta.

Hoje, Neusa tem uma par-
ceria com a Acotrali, que avi-
sa quando há material junto 
à Associação. Neusa também 
recolhe pelas ruas. Ainda não 
há pontos de coleta, inclusi-
ve  pessoas que queiram ser 
parceiras e auxiliar como um 
ponto, pode contatá-la pelo 
telefone (51) 99668-1774. 

Comércio apoia iniciativa
Depois de terem sido procuradas por 

Neusa, mãe e filha Mariane Schlittler e Ca-
mila Siznandes, que possuem um mercado 
no bairro Bom Jesus, aderiram às sacolas 
retornáveis. A compra de um lote de cerca de 
30 sacolas ocorreu em junho, no aniversário 
do estabelecimento e reinauguração. “Foi 
uma forma de presentear nossas clientes que 
vêm todos os dias e moram mais próximo, 

além de divulgar o mercado”, comenta 
Camila.  “É uma forma de pouparmos e de 
conscientizarmos pelo meio ambiente. Não 
precisamos gastar as nossas sacolas de plás-
tico descartáveis e elas acabam reutilizando 
toda vez a mesma sacola”, frisa. Para o fim 
do ano, novamente como forma de presen-
tear clientes e auxiliar na conscientização, 
Camila e Mariane farão nova encomenda.


