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A
consciência
ecológica nos
condomínios cariocas ganhou um
grande aliado e incentivador: o
Selo Verde. O documento premia
edifícios que atendam critérios de
sustentabilidade, como a coleta
seletiva solidária e o Programa de
Reaproveitamento
de
Óleo
Vegetal (Prove).
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Concedido pela Secretaria do
Ambiente, em parceria com a
Associação
Brasileira
das
Administradoras
de
Imóveis
(Abadi-RJ) e com o Sindicato da
Habitação (Secovi-Rio), o selo já
foi
dado
a
cerca
de 90
condomínios
que
adotaram
medidas socioambientais.
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Um
dos
premiados
é
o
condomínio
Mirante
de
Copacabana, na Rua Santa Clara.
Há três anos, um grupo de
moradores começou a incentivar
a separação de material reciclável
do lixo orgânico. Atualmente, os
cerca de 1,2 mil moradores
adotaram a rotina e separam
diariamente os resíduos que
podem ser reaproveitados. Eles
são acondicionados em sacos
transparentes e recolhidos por
uma cooperativa de reciclagem.
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O óleo também é separado e
estocado. A cada mês, cerca de
20 litros de óleo são levados por
uma empresa e trocados por
produtos de limpeza.

Esqueceu a senha?
Cadastre-se agora.

- É muito importante que as pessoas tenham consciência ecológica. Parece pouco, mas se
cada um fizer sua parte, vamos deixar um mundo melhor para as próximas gerações - disse
Regina Conde, uma das idealizadoras da iniciativa.
Ao lado de cada uma das 72 lixeiras do Mirante de Copacabana, há uma cesta destinada à
colocação de material reciclável, além de cartazes explicativos. De lá, tudo é levado ao
depósito de material reciclável do condomínio, onde fica até o recolhimento pela
cooperativa.
Segundo o secretário do Ambiente, Carlos Minc, o Selo Verde estimula a competição
saudável entre os condomínios.
- Com o selo verde, fica claro quem vem adotando um comportamento cidadão. A coleta
seletiva e o Prove são projetos que estimulam a separação de resíduos, sempre em diálogo
com cooperativas, que recolhem o material doado. Ou seja, esses projetos geram ainda
mais empregos verdes - afirmou Minc.
Leia a matéria no Diário Oficial.
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