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DA COLETA AO ATERRO

COLETA SELETIVA

Obediência à lei vai fazer lixo
virar dinheironamãodocatador

De acordo com a Polí-
tica Nacional de Resí-
duos Sólidos, instituída
desde2010,pormeioda
Lei Federal Nº 12.305,
só devem ser enviados
para os aterros sanitá-
rios os rejeitos, ou seja,
os resíduos sólidos que,
depois de esgotadas to-
das as possibilidades de
tratamento e recupera-
ção, não apresentem
outra possibilidade a
não ser o descarte. Com
isso, a lei visa incentivar
a coleta seletiva. Hoje,
Vitória, Serra, Vila Ve-
lha e Cariacica produ-
zem mensalmente
45.289 toneladas de li-
xo doméstico.
“A nova política trans-

forma o olhar sobre o resí-
duo, reconhecendo-o co-
mo um bem econômico
que promove a cidadania
pela inclusão social, pois o
reaproveitamento do lixo
gera rendaparamuitas fa-
mílias que sobrevivem da
reciclagem”,explicaapro-
motora do Ministério Pú-
blicoEstadualIsabelaCor-
deiro de Deus.

EXPERIÊNCIA
É o caso da catadora

Maria dos Santos Moraes,
que já passou dos 60, mas
sempre com muito bom

Lei Nº 12.305, de
agosto de 2010

t O que faz:
Institui a Política
Nacional de Resíduos
Sólidos, que dá as
diretrizes para a gestão
integrada e o
gerenciamento de
resíduos sólidos,
incluindo os perigosos,
ou seja, lixo doméstico,
lixo hospitalar e outros

t Plano Municipal de
Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos:
Conjunto de ações para

coleta, transporte,
transbordo, tratamento e
destinação final para
aterros sanitários dos
resíduos sólidos e
disposição final
ambientalmente
adequada dos rejeitos,
elaborado pelo município

t Aterros sanitários
Áreas devidamente
licenciadas e legalizadas
preparadas para
receberem resíduos
sólidos com o menos
impacto possível no
meio ambiente

t No Estado
Dos 78 municípios do
Estado, 47 já fazem a
destinação correta, mas
nem todos estão com o
plano concluído. Vinte e
dois municípios não
conseguiram a
destinação correta para
o lixo

t Lixões
Ainda existem Apiacá,
Divino São Lourenço,
Irupi, Itapemirim, Iúna,
Marataízes, São Mateus
e Vila Pavão.

REPORTAGEM ESPECIAL

RICARDO MEDEIROS

Custo mensal
do lixo

t Vitória
R$ 2.215.000,00, para
10,2 mil toneladas

t Cariacica
R$ 1.653.000,00, para
11.089 toneladas

t Serra
R$ 2.308.000,00,
para 12 mil toneladas

t Vila Velha:
R$ 2.000.000,00
12 mil toneladas

Fontes: Ministério Público
Estadual, Amunes e
prefeituras

humor, dá duro na Asso-
ciação de Catadores de
Materiais Recicláveis
(Amariv), em Vitória, de
onde tira seu sustento e
contribui para a preserva-
ção domeio ambiente.
A presidente da asso-

ciação,AnaLuciaOliveira
dos Santos, que acompa-
nha de perto essa história
e de mais 23 catadores,
está esperançosa com a
nova lei. “Há mulheres
que sustentam uma casa
inteira. Quanto mais ma-
terial para reciclagem,
melhor será a vida dessas
pessoas”, conclui a presi-
dente da associação.

Paraos aterros
sanitários vai apenaso
material quenão tem
chancede reciclagem

PRÉ-CIRURGIA BARIÁTRICA

Pacientes reclamamde falta de
transportepara consultamédica
Os pacientes de Guaçuí,

no Sul do Estado, em trata-
mento para fazer a cirurgia
bariátrica se dizemprejudi-
cados pela Secretaria de
Saúde do município. Eles
necessitam de transporte
duasvezesaomêsparache-
gar a um hospital de Ca-
choeiro de Itapemirim, on-
de participam de consultas
pré-operatórias. Mas, este
ano, o serviço foi cancelado
pelomenos três vezes.
As faltas, segundo a de-

JARDIM CAMBURI

Ouriço-cacheiro visto emparque
Nativo daMataAtlântica,

predominante no local, um
indivíduodaespécieconhe-
cida como ouriço-cacheiro
(Sphiggurus insidiosus) foi
avistado na floresta que
compõe o Parque Botânico,
em Jardim Camburi, no fi-
naldomêspassado,masso-
menteagorahouveaconfir-
maçãodequesetratadeum
exemplardoanimal.Aespé-
cie habita uma diversidade
de ambientes, como cerra-
do, pantanal emata atlânti-
ca, e, no Brasil, ocorre do
Ceará aoEspírito Santo.

sign gráfica Juanita Poli-
do, 32 anos, prejudicam o
andamento do tratamen-
to, que inclui várias eta-
pas, com psicólogos, nu-
tricionista, e outros espe-
cialistas. “Qualquer falta
retrocedeoprocesso. Isso,
para o SUS, significa pou-
co interesse do paciente e
a cirurgia vai ficandomais
distante”, reclamou Jua-
nita, ao relatar que recen-
temente sofreu umprincí-
pio de infarto.

O tratamento pré-ope-
ratório é realizado pelo
SUS e as consultas aconte-
cem no Hospital Evangéli-
co de Cachoeiro de Itape-
mirim (Heci). A secretaria
dissequeédadaprioridade
para os casos mais graves,
ou seja, os pacientes com
doençascrônicasequenão
podem faltar ao tratamen-
to. A nota informou ainda
que serão adquiridas duas
vans. A compra está em fa-
se de licitação.

LUCIANO CHAGAS/DIVULGAÇÃO

Animal é encontrado do Ceará ao Espírito Santo

Benedita Couto e Maria dos Santos Moraes fazem parte da associação e esperam que a situação melhore com as mudanças propostas


