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Mobilização que inicia 
nesta sexta, em Santa 
Cruz, quer envolver 
a comunidade na 
redução e gestão 
correta de resíduos

Débora sugere substituir sacola de plástico pela de pano

SEMANA LIXO ZERO

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

A mobilização para 
a redução e gestão 
correta de resíduos já 

tem data marcada. Será entre 
os dias 18 e 27 de outubro, 
quando mais de 50 cidades 
vão realizar a Semana do Lixo 
Zero, entre elas Santa Cruz 
do Sul. O evento é organi-
zado por voluntários locais 
em parceria com o Instituto 
Lixo Zero, idealizador da 
iniciativa. 

A engenheira ambiental 
Débora Leonhardt da Silva é 
quem representa o Instituto 
em Santa Cruz. A profissio-
nal é ainda a embaixadora 
Lixo Zero e coordenadora 
da semana de atividades. 
Durante a mobilização ha-
verá atividades teóricas com 
apresentação das ações práti-
cas realizadas pelos profissio-
nais, roda de conversa sobre 
compostagem. “Por exemplo, 
teremos quatro profissionais 

DIVULGAÇÃO

Mais consciência e menos lixo SERVIDORES
A confraternização de 
fim de ano da Asso-
ciação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz 
já tem data: 13 de dezem-
bro. Os sócios podem 
retirar os convites a par-
tir de 4 de novembro, na 
Prefeitura com a Angela 
ou a Ieda, no RH.

FESTA DOS SINOS
A Comunidade Evangé-
lica de Linha Andréas, 
Vera Cruz, realiza a Festa 
dos Sinos, no domingo, 
dia 20. 10 horas culto fes-
tivo. Às 12 horas, almoço. 
No cardápio, hackbraten, 
galeto, arroz, maionese e 
saladas. Ingressos ante-
cipados ao valor de R$ 
22 (adulto) e R$ 10, de 6 
a 12 anos. A partir das 14 
horas, reunião dançante 
com a Banda Sensação.

AVISOS

atuantes na área que vão 
apresentar seus conhecimen-
tos e dicas de como fazer uma 
composteira doméstica”, 
adianta.

Débora explica que a pro-
gramação, que inicia na sex-
ta-feira, dia 18, foi construída 
com intuito de atender toda 
a população santa-cruzen-
se. “Existem atividades que 
serão realizadas em escolas, 
para o público infantil, ações 
voltadas aos empreendedo-
res, como é o caso da palestra 
sobre Logística Reversa – 
Desafios e Oportunidades”, 
conta. Ou seja, serão ações 
voltadas à comunidade em 
geral, estudantes e profissio-
nais da área ambiental. 

Os interessados poderão 
acompanhar trilha ecológica 
e recolhimento de resíduos 
no Parque da Gruta, parti-
cipar de palestras, rodas de 
conversa (confira programação 
no quadro). Já com as crianças 
será trabalhada a geração 
excessiva de lixo. Na oficina 
“O Lixo Vira Luxo” serão tra-
balhados com os pequeninos 
a separação dos resíduos em 
suas classes, o processo de 
reciclagem e a valorização 
desse tipo de material, os 
recursos naturais utilizados 
em sua fabricação e como a 

natureza lida com o descarte 
irregular, antecipa ela. 

CONCEITO
DE LIXO ZERO
O conceito de Lixo Zero 

consiste no máximo de apro-
veitamento de resíduos. Dé-
bora exemplifica algumas 
maneiras de reaproveitar. 
“Desde reutilização de potes 
de vidros para guardar ali-
mentos, lanches; reutilização 
e doação de roupas; reutili-
zação de resíduos recicláveis 
para fazer brinquedos para 
as crianças; utilização de 
panelas e recipientes velhos 
como vasos de flores; reuti-
lização do óleo saturado de 

cozinha para fazer sabão e até 
mesmo a produção de novos 
alimentos, com folhas e talos 
de hortaliças”, aponta. “A 
criatividade, neste momento, 
é primordial”, completa.

Todos podem contribuir 
para redução de lixo. Para 
Débora, a população pode 
auxiliar realizando princi-
palmente a separação dos 
resíduos em sua residência, 
implantando compostagem 
doméstica, evitando a saco-
linha plástica no supermer-
cado, o saquinho na feira, 
usando sacolas de pano e 
adotando ações mais cons-
cientes.

Sexta-feira (dia 18):
14 horas: abertura, na 
Câmara de Vereadores de 
Santa Cruz. “O conceito 
Lixo Zero”, com a embai-
xadora Débora L. da Silva. 
Lançamento oficial do app 
EcoMind;

Sábado (dia 19):
9 horas: trilha ecológica e 
recolhimento de resíduos 
Parque da Gruta, com 
biólogo Tiago Henkes da 
Silva;

Domingo (dia 20):
Das 10 às 14 horas: feira 
orgânica e ecológica, no 
Multiespaço VIA 9;

Segunda-feira (dia 21):
8h30min: palestra “Gestão 
de Resíduos Sólidos em 
Santa Cruz”, em escola a 
ser definida, com a enge-
nheira ambiental Juliana 

Pornn;
14 horas: palestra “O lixo 
nosso de cada dia: como 
fazer a nossa parte”, com 
engenheira ambiental Dé-
bora da Silva, no Senac;
19 horas: roda de conver-
sa “Consumo consciente 
e alimentação saudável, 
com Daniela Rieffel, na 
Nação Verde;

Terça-feira (dia 22):
Pela manhã: ação de cons-
cientização na Feira orgâ-
nica da Pasqualini;
14 horas: palestra “Alinhan-
do economia circular as 
práticas de reciclagem em 
canteiros de obras, no Me-
morial da Unisc, com Tânia 
Walter. 

*Toda a programação 
está disponível nas redes 
sociais: @lizozeroscs e no 
site Semana do Lixo Zero.

PROGRAMAÇÃO

Débora conheceu o Insti-
tuto Lixo Zero pelas redes 
sociais. Como atua na área 
ambiental e está sempre em 
busca de aprimoramento, 
realizou o curso de auditor e 
consultor Lixo Zero. Após o 
curso, devido ao envolvimen-
to com o Instituto e ações que 
já vinha realizando, recebeu 
o convite para ser represen-
tante do Instituto em Santa 
Cruz do Sul, se tornando 
embaixadora do Lixo Zero.

Débora reforça que a cons-
cientização é primordial. 
“Cada pessoa tem o seu mo-

mento de ‘girada de cha-
ve’, em algum momento da 
vida, cada pessoa sentirá a 
necessidade de mudar”, re-
flete. “E mudar é necessário, 
pois infelizmente o planeta 
não conseguirá lidar com a 
questão dos resíduos sólidos 
se não modificarmos nosso 
estilo de vida e o consumo”, 
avalia. “Vivemos em uma 
sociedade que valoriza muito 
o ‘ter’ e esquece do ‘ser’, po-
rém, o ter um dia será lixo. A 
responsabilidade é de todos 
nós em resolver a questão dos 
resíduos sólidos”, finaliza.

Embaixadora e defensora 
do meio ambiente

Santa Cruz 
do Sul ganha 
mais uma praça

CENTRO

A Praça da Cultura, ao 
lado da Biblioteca Muni-
cipal de Santa Cruz, foi 
inaugurada no sábado, dia 
12. O espaço, que fica no 
entroncamento das ruas 
Galvão Costa e Marechal 
Floriano, recebeu o nome 
de José Paulo Rauber Filho, 
em homenagem ao líder 
político e ao grande incen-
tivador do teatro no mu-
nicípio. O prefeito Telmo 
Kirst agradeceu a presença 
dos familiares e relembrou 
um dos momentos mais 
marcantes na vida de Rau-
ber Filho que, ao lado da 
culinarista Gilda Rauber, 
protagonizou o primeiro 
beijo romântico nos palcos 
santa-cruzenses. Os dois 
se casaram mais tarde e 
tiveram três filhos. 

NOVA PRAÇA
O espaço dispõe de 

playground, fonte de água 
iluminada, bancos, chimar-
ródromo com água quente 
e fria, mesas de xadrez 
e espaço para leitura. O 
investimento foi de R$ 60 
mil. A inauguração da Bi-
blioteca Municipal, ao lado 
da praça, deve ocorrer em 
novembro. 


