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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

MEIO AMBIENTE 
 

PROPOSTAS PARA CORRIGIR UMA VERGONHA NACIONAL: COLETA DE LIXO 
 
De: Manfredo Winge  

Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 19:08 
Para: Cristovam Buarque 
Cc: 'acir@senador.leg.br'; 'aecio.neves@senador.leg.br'; 'sen.airtonsandoval@senado.leg.br'; 'alvarodias@senador.leg.br'; 'ana.amelia@senadora.leg.br'; 'angela.portela@senadora.leg.br'; 'antonio.anastasia@senador.leg.br'; 'antoniocarlosvaladares@senador.leg.br'; 
'armando.monteiro@senador.leg.br'; 'ataides.oliveira@senador.leg.br'; 'benedito.lira@senador.leg.br'; 'cassio.cunha.lima@senador.leg.br'; 'cidinho.santos@senador.leg.br'; 'ciro.nogueira@senador.leg.br'; 'cristovam.buarque@senador.leg.br'; 'dalirio.beber@senador.leg.br'; 

'dario.berger@senador.leg.br'; 'davi.alcolumbre@senador.leg.br'; 'edison.lobao@senador.leg.br'; 'eduardo.amorim@senador.leg.br'; 'eduardo.braga@senador.leg.br'; 'eduardo.lopes@senador.leg.br'; 'elmano.ferrer@senador.leg.br'; 'eunicio.oliveira@senador.leg.br'; 
'fatima.bezerra@senadora.leg.br'; 'fernandobezerracoelho@senador.leg.br'; 'fernando.collor@senador.leg.br'; 'flexa.ribeiro@senador.leg.br'; 'garibaldi.alves@senador.leg.br'; 'gladson.cameli@senador.leg.br'; 'gleisi@senadora.leg.br'; 'heliojose@senador.leg.br'; 'humberto.costa@senador.leg.br'; 
'ivo.cassol@senador.leg.br'; 'jader.barbalho@senador.leg.br'; 'joao.alberto.souza@senador.leg.br'; 'joao.capiberibe@senador.leg.br'; 'jorge.viana@senador.leg.br'; 'jose.agripino@senador.leg.br'; 'jose.maranhao@senador.leg.br'; 'josemedeiros@senador.leg.br'; 'jose.pimentel@senador.leg.br'; 
'jose.serra@senador.leg.br'; 'katia.abreu@senadora.leg.br'; 'lasier.martins@senador.leg.br'; 'lidice.mata@senadora.leg.br'; 'lindbergh.farias@senador.leg.br'; 'lucia.vania@senadora.leg.br'; 'magno.malta@senador.leg.br'; 'maria.carmo.alves@senadora.leg.br'; 'marta.suplicy@senadora.leg.br'; 
'omar.aziz@senador.leg.br'; 'otto.alencar@senador.leg.br'; 'paulo.bauer@senador.leg.br'; 'paulopaim@senador.leg.br'; 'paulo.rocha@senador.leg.br'; 'pedrochaves@senador.leg.br'; 'raimundo.lira@senador.leg.br'; 'randolfe.rodrigues@senador.leg.br'; 'reginasousa@senadora.leg.br'; 

'reguffe@senador.leg.br'; 'renan.calheiros@senador.leg.br'; 'roberto.muniz@senador.leg.br'; 'roberto.requiao@senador.leg.br'; 'robertorocha@senador.leg.br'; 'romario@senador.leg.br'; 'romero.juca@senador.leg.br'; 'ronaldo.caiado@senador.leg.br'; 'rose.freitas@senadora.leg.br'; 
'sergio.petecao@senador.leg.br'; 'simone.tebet@senadora.leg.br'; 'tasso.jereissati@senador.leg.br'; 'telmariomota@senador.leg.br'; 'valdir.raupp@senador.leg.br'; 'vanessa.grazziotin@senadora.leg.br'; 'vicentinho.alves@senador.leg.br'; 'waldemir.moka@senador.leg.br'; 
'wellington.fagundes@senador.leg.br'; 'wilder.morais@senador.leg.br'; 'zeze.perrella@senador.leg.br'  
Assunto: Propostas para CORRIGIR UMA VERGONHA NACIONAL - COLETA DE LIXO 

 

Prezados senadores, colegas e demais, 
 

“ Quem faz bem feito, faz uma vez só [autor desconhecido].” (e com significativa diminuição de 
custos, diria eu).  
 

Assim, considerando que a lei dos resíduos sólidos está ficando uma velha capenga ineficiente 
vistas as montanhas de lixo dos “lixões”, que contaminam a água do subsolo e das drenagens 
circundantes, bem como o lixo espalhado nas cidades e levado pelas enxurradas assumindo 
volumes enormes e diários, aí vão algumas  ideias para montar programas municipais (em 
consórcios com o seu estado e a união?) que sejam eficazes e resolvam de vez esta questão 
crucial cujas soluções, ao serem sistematizadas de vez na nossa vida, economizarão montanhas 
de dinheiro em saúde pública e em serviços de manutenção das drenagens subaéreas e 
subterrâneas auxiliando, também, na minimização dos dramas de enchentes cada vez mais 
comuns e danosas com as mudanças climáticas.  
Propostas: 
“Confira o sistema de lixeira subterrânea que funciona em Paulínea (SP)”:  
 https://94fm.com.br/confira-o-sistema-de-lixeira-subterranea-que-funciona-em-paulinea-sp/  
Obs. projeto pode até ser custoso, mas uma vez implantado, o custo de manutenção deve se 
tornar relativamente baixo face às vantagens extraordinárias de higiene geral do locus urbe e a 
consequente melhoria da saúde pública. 
 

Veja também em Pequenas Sugestões-Grandes Resultados (http://mw.eco.br/zig/Sugestoes.pdf) 
em  tópico de Meio Ambiente:  
- CORRIGIR UMA VERGONHA NACIONAL - COLETA DE LIXO: 

(http://mw.eco.br/zig/sug/AMB_01_Lixo_Verg.pdf) 
e 
-LIXEIRAS COM PROPAGANDA EM PARADAS DE ÔNIBUS ou ESQUINAS DE QUADRAS:  

http://mw.eco.br/zig/sug/AMB_02_Lix_PPP.pdf) 
 

Novas sugestões ao assunto de tamanha importância são bem vindas bem como críticas e 
comentários às já emitidas.  
Informo que tais contribuições poderão ser postadas no site:  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE - Tópico:  PROBLEMAS URBANOS E SOLUÇÕES: 

http://mw.eco.br/zig/emails/Meio_Ambiente.pdf 
  
Saudações geológicas, desejando melhorias com vistas a um meio ambiente e político sadios 
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm  [confraria democrática do bom senso] 
         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 
                             Glossário Geológico Ilustrado 
                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 
        "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/PENSE.pdf
https://94fm.com.br/confira-o-sistema-de-lixeira-subterranea-que-funciona-em-paulinea-sp/
http://mw.eco.br/zig/Sugestoes.pdf
http://mw.eco.br/zig/sug/AMB_01_Lixo_Verg.pdf
http://mw.eco.br/zig/sug/AMB_02_Lix_PPP.pdf
http://mw.eco.br/zig/emails/Meio_Ambiente.pdf
http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/ig/index.html
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/
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Comentáriows & Réplicas 
 

 

Voltar para:  SITE  ou  Meio Ambiente 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 
 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 

 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/emails/Meio_Ambiente.pdf
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=sugestões%20e%20críticas%20-%20PICKLES%20WHATSAPP
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=sugestões%20e%20críticas%20-%20PICKLES%20WHATSAPP
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm

