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Adesão ao projeto será incentivada nos condomínios no município

O Rio de Janeiro está investindo para estruturar a cadeia de coleta seletiva, buscando várias alternativas
para a destinação do lixo recolhido. Uma delas é a coleta em condomínios de forma organizada,
experiência que já deu bons resultados nos municípios onde foi implantada.
O Secretário do Ambiente, Carlos Minc, participou do lançamento do selo verde para os condomínios que
fazem a separação seletiva de seus resíduos e a coleta do óleo de cozinha. O evento reuniu síndicos,
empregados dos condomínios e representantes de administradoras de imóveis. O selo é um certificado
para os condomínios que são ambientalmente corretos. O encontro, promovido pela Secretaria do
Ambiente (SEA) e pela Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (Abadi), reúne em média 700
síndicos que têm como objetivo mobilizar e incentivar moradores para coleta seletiva, além de apoiar a
estruturação das cooperativas de catadores de materiais recicláveis na cidade do Rio de Janeiro.
Para participar do projeto é necessrio inscrições dos interessados para implantação da coleta seletiva em
seus condomínios, que já acontece há dois anos no Estado. Os representantes da Abadi farão visita a
condomínios para ajudar na implantação da coleta seletiva solidária.
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A iniciativa visa ampliar a conscientização da população sobre separação dos resíduos. Prédios comerciais
ou condomínios residenciais, podem implantar o sistema de coleta seletiva, em que papéis, metais, vidros e
restos de alimentos são jogados em lixeiras distintas. Além dos benefícios ao ambiente, o selo verde
proporciona aos condomínios uma valorização dos imóveis no mercado.
Fonte: MyHabitat.me
Link reduzido:
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