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COPIE A VONTADE, MAS CITE A  FONTE 
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 SUGESTÕES & RESULTADOS 

CORRIGIR UMA VERGONHA NACIONAL 

COLETA DE LIXO 

Lixões crescendo e empestando grandes a pequenas cidades, com uma “população” de 

catadores de todas as idades em meio a caminhões, urubus, cachorros, carrinheiros (carrinhos com 

lixo catado e  “puxados” por humanos), catadores de rua, até com crianças, espalhando e 

comendo lixo e até morando no monturo que armazena metano e fedentina, com chorume 

escorrendo de suas entranhas. Isto é o Brasil! E, atenção, temos leis estupendas, como aquela já 

esquecida dos resíduos sólidos, mas que não são, como regra, cumpridas ( talvez porque não dão 

muita propina).  

Sugestões: 

 Preparar uma cartilha escolar  e popular de orientação básica sobre a importância da coleta 
seletiva de lixo, com linguagem fácil, clara e muita figura, que servirá para nova matéria do 
curso fundamental, reforçado ano a ano  com mais dados e atualizações e disponível na 
WEB (o site da Prefeitura de Porto Alegre tem material incipiente a respeito – ver excertos 
em anexo).   

 Sugestão de alguns tópicos que poderiam constar nessa cartilha: 
o Problemas de saúde e outros devido aos maus cuidados com o lixo; 
o Como se produz tanto lixo em casa, em fábricas, em construções.. 
o Consumismo e propaganda; caixas e recipientes onerosos e desnecessários;  
o Separação de lixo já nas casas e suas embalagens; como ganhar dinheiro com o lixo 
o Casos especiais de descarte, como material de cuidados de saúde, remédios vencidos.. 
o O que são os lixões; cuidados no manuseio de lixo e doenças; lençol freático e sua 

contaminação; incêndios em lixões... 
o Águas “podres” de rios, riachos e esgoto a céu aberto com contaminações por lixo. 

 Promover sistemas de premiação para startups que desenvolvam aplicativos e tipos de 

recipientes reutilizáveis para a coleta sistêmica de lixo, enfatizando os condomínios que 

receberiam bonificações  pelo “produto” separado de acordo com a norma e devidamente 

pesado/medido, estimulando a interação direta entre lixo produzido (venda) e empresa 

beneficiadora (compra) do lixo já separado. 

 Entrosar grupos/associações de catadores e empreendimentos com a separação fina. 

 Palestras e cursos rápidos de especialistas em colégios, em clubes, em eventos especiais, 

etc. para conscientizar a comunidade sobre os problemas associados ao lixo, a 

necessidade básica de separação criteriosa já na origem, nas casas e apartamentos, 

mercados, lojas, salas, etc., sobre reaproveitamento e reuso de materiais diversos, etc. 

 Premiar as prefeituras e instituições que demonstrarem estar extinguindo os lixões e/ou 

criando e aplicando inovações importantes para a minoração desta vergonha nacional.  
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