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Que tal reduzir o lixo 
jogado na natureza?
Em trilha ecológica
no Parque da Gruta, 
grupo recolheu 
resíduos e refletiu 
sobre sua interferência 
no meio ambiente

Na Gruta dos Índios, participantes se engajaram no recolhimento de lixo e materiais
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Cada um fazendo sua 
parte pode contribuir 
para o reaproveita-

mento de lixo. É essa reflexão 
que a Semana do Lixo Zero 
vem deixando aos santa-cru-
zenses desde a sexta-feira, dia 
18. A atividade tem mobili-
zado a comunidade em geral 
para redução e gestão correta 
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de resíduos. Entre as ações, a 
trilha ecológica realizada no 
sábado, dia 19, no Parque da 
Gruta, aproximou os partici-
pantes da natureza e buscou 
sensibilizar para a interferên-
cia do lixo no meio ambiente.

Era pouco mais de 9 horas 
quando um grupo de  pessoas 
saiu em trilha pelo Parque da 
Gruta, guiado pelo biólogo 
Tiago Henkes da Silva. Com 
luvas nas mãos e sacolas em 
punho, recolheram materiais 
como copos e canudos plás-
ticos, tampinhas de garrafa 
e embalagens de bala. “Em 
alguns pontos daqui há re-
síduos e fomos nós [seres 
humanos] que trouxemos. As-
sim, interferimos na vida dos 

animais, a exemplo das aves 
que podem confundir os lacres 
com minhocas e se alimentar 
deles”, explica Tiago. Segun-
do a engenheira ambiental e 
coordenadora das atividades, 
Débora Leonhardt da Silva, os 
materiais coletados vão para 
para a Cooperativa de Cata-
dores e Recicladores de Santa 
Cruz do Sul (Coomcat). Já 
aqueles que não têm potencial 
para serem reutilizados terão 
como destino o aterro sanitá-
rio. “Contamos hoje  aqui tam-
bém com uma composteira 
para os materiais orgânicos”, 
acrescenta Débora.

EXEMPLO PARA 
OS PEQUENOS
A ação no Parque da Gruta 

envolveu a participação de 
muitas crianças que se en-
gajaram no recolhimento do 
lixo. Roberto Helfer, 40 anos, 
e Kassiele Rusch, 37, levaram 
Helena, de um ano, que apesar 
da pouca idade, pôde acom-
panhar o exemplo dos pais. 
“A gente tenta, diariamente, 
produzir menos impacto pos-
sível para o meio ambiente e, 
dessa forma, queremos que ela 
aprenda e torne isso um hábito 
na sua vida”, diz Kassiele. 

A Semana do Lixo Zero 
segue até o dia 28, quando 
ocorre o encerramento e a 
divulgação dos resultados da 
primeira edição.

Terça-feira (dia 22):
Pela manhã: ação de cons-
cientização na Feira Orgâ-
nica da Pasqualini;

Quarta-feira (dia 23): 
Dia D sem sacolas plásti-
cas: dedicado para adotar 
a sacola de pano na feira e 
no mercado. 

Sexta-feira (dia 25):
8h30min, visita técnica 
na usina de triagem da 
Coomcat, com escola.
14 horas: oficina “Lixo vira 
luxo”, na escola Paraíso 

Infantil, com a bióloga 
Fernanda Hardeminck.

Sábado (dia 26): 
9 horas: pilates ao ar livre, 
na Praça da Pasqualini.

Domingo (dia 27):
15 horas: mateada no Par-
que Europa.

*Toda a programação, 
incluindo as palestras e 
as rodas de conversa, 
está disponível nas redes 
sociais: @lixozeroscs e no 
site Semana do Lixo Zero.

PROGRAMAÇÃO

Precisamos resgatar lindas imagens da nossa Festa 
da Alegria. A edição deste ano recém se despediu, 
mas sempre fica o gostinho de quero mais, não fica? 
Dê uma espiadinha nestas fotos aqui: são de 1987 
e o jornal Arauto tinha apenas um ano de vida. São 
imagens do nosso acervo de fotografias reveladas 
em papel, e que o Epa achou nos últimos dias, para 
matar a saudade. Prosit!


