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'Selo verde’ para condomínios

Obrigações

Com o objetivo de incentivar a coleta seletiva e solidária de lixo, a Secretaria Estadual do Ambiente lançou,
no final do mês passado, o programa “Selo Verde” como forma de premiar os condomínios que fazem a
separação individual dos resíduos reaproveitáveis (vidro, papel, plástico) e o recolhimento do óleo de
cozinha. O selo será um certificado aos condomínios ecologicamente corretos. Caso premiados, eles
receberão visitas de equipes técnicas da Secretaria do Ambiente, que farão palestras e campanhas de
sensibilização, visando à redução do consumo de água e energia. Condomínios que já fazem o trabalho
gostaram da iniciativa.
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É o caso do condomínio Marquês de Maricá, no Colubandê, em São Gonçalo, que já realiza a coleta
seletiva há mais de seis anos.

"Além de coletar resíduos, como papel, alumínio, plástico e metal de forma separada,
temos um projeto chamado ‘Jogue Limpo’, no qual damos um selo aos moradores para
cada garrafa de óleo de cozinha recebida e o morador pode trocar, no fim do mês, por um
desconto no valor do condomínio”, explicou o síndico Humberto Bethoven, acreditando
ainda que o programa da Secretaria Estadual do Ambiente será mais um estímulo.

Expectativa
Com a implantação do programa, a expectativa da Secretaria Estadual do Ambiente é triplicar a coleta e
inserir ainda mais catadores de lixos e suas cooperativas no processo de destinação final dos resíduos,
gerando assim mais trabalho e renda para o setor. Outro objetivo é contribuir para diminuir o descarte
incorreto de detritos nas ruas, em rios e encostas.

Ainda segundo a Secretaria do Ambiente, os números da reciclagem no Estado ainda são inexpressivos.
Somente no município do Rio, por exemplo, é reciclado apenas cerca de 2% das 8 mil toneladas de lixo
domiciliar coletadas por dia. O órgão estima que 40% (3 mil toneladas/dia) poderiam estar sendo
reciclados. Atualmente, 90 condomínios participam do programa de coleta seletiva solidária da Secretaria
do Ambiente, espalhados por 45 municípios do Estado.
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Prédio no Colubandê investe em melhorias
O Condomínio Marquês de Maricá comprou até, recentemente, uma TV e um Home Theather para a sala
de jogos com o dinheiro arrecadado com a reciclagem. Segundo um dos funcionários da manutenção e
que participa da coleta seletiva, Luiz Cláudio, de 31 anos, a maioria dos materiais recicláveis é vendido a
ferros-velhos próximos ou outras empresas que compram este tipo de material.

“É necessário a compreensão de todos para que o projeto dê certo. Os moradores deixam
o lixo separado nos recipientes próprios (latas de lixo coloridas) e o óleo de cozinha em
garrafas de plástico ao lado das lixeiras. Recolhemos tudo e fazemos a separação final
dos plásticos, papel, alumínio e metal para vender tudo”, explicou o funcionário.

Fonte: http://www.jornalsg.com.br

Saiba mais
Edificações verdes
Condomínios verdes
Selo de eficiência
O SíndicoNet não se responsabiliza pelo conteúdo formal das informações jurídicas, matérias, modelos, orientações e/ou sugestões
apresentados nesta página, os quais servem apenas como referência para eventuais dúvidas de nossos leitores e usuários. O SíndicoNet
sugere, em caso de dúvidas, a contratação de um profissional da área jurídica e/ou a consulta à Ordem dos Advogados

© SíndicoNet - Todos Direitos Protegidos e Reservados

Dica: Veicule automaticamente matérias do SíndicoNet em seu site! Saiba mais.

Imprimir página

Sugerir pauta

Link

http://www.sindiconet.com.br/9823/Informese/Ambiente/Selo-verde?ContentCategoryContentId=9823

Indicar (0)

Compartilhar

Twitter

Facebook

Orkut

Mais

AVISO IMPORTANTE: O conteúdo exibido nesta seção é gratuito, e apresenta caráter meramente informativo. O Portal SíndicoNet não se responsabiliza pelo conteúdo, nem pelas decisões baseadas nas opiniões e
recomendações contidas nesta seção. Assim, o Portal SíndicoNet se exime de qualquer responsabilidade pelos eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, que possam decorrer da utilização deste
conteúdo, por qualquer meio ou processo, e para quaisquer fins. Em caso de dúvidas, é indispensável a consulta a um advogado ou especialista. Para saber mais, acesse nosso Regulamento de Uso.
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