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Editorial

Política eficiente de resíduos
Um novo desafio se apresentará aos municípios a partir de 2 de agosto: desse dia em
diante, todas as cidades brasileiras deverão
se edequar às normas do Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, elaborado pela Secretaria
de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja,
as prefeituras têm pouco mais de dois meses
para criar um plano de gestão para os resíduos e um sistema de coleta seletiva que reduza
as descargas em locais onde o lixo pode causar problemas ambientais.
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O assunto vai ser discutido esta semana
em Florianópolis, e é a ocasião ideal para conhecer os modelos bem-sucedidos na gestão
de resíduos sólidos. São lugares que trocaram
os lixões pela reciclagem e assim depositam
menos plásticos, vidro e outras sobras na natureza. Na prática, a mudança implica em dar
início a um trabalho de longa consecução que
lá na frente, com a mudança de mentalidade
dos gestores públicos e da população, resulte
em uma relação mais saudável dos homens
com o meio onde vivem.
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Advogado

No dia 22 de janeiro de 2014
foi publicada no “Diário Oficial do
Estado de Santa Catarina” a lei nº
16.342/2014, que acrescentou e alterou dispositivos ao nosso código
ambiental.
O propósito da mesma foi de
atualizar o Código Ambiental do
Estado, deixando-o em consonância com os novos regramentos
trazidos pela lei nº 12.651/2012
(Novo Código Florestal). Entretanto, embora tenha sido esta a
sua finalidade, observa-se que,
em alguns pontos, a lei estadual,
que deveria apenas repetir a norma federal ou suplementá-la, foi
além, inovando em determinadas
situações e, em outras, afrontando
aquela.
Entre as alterações introduzidas
e cujos regramentos diferem da lei
federal, destaca-se alguns pontos,
seja por sua relevância, seja por
eventualmente ser um caminho a
seguir diverso do “tradicional”.
São elas: a mudança no conceito de área urbana consolidada
(art. 28, VII); a realização de atividades de ecoturismo e de turismo rural nas áreas de uso restrito - inclinação entre 25º e 45º
- (art. 118-A); a possibilidade de
alteração das faixas de proteção
das áreas de preservação permanente, desde que estudos técnicos
justifiquem-na (art. 120-B, p.ú); o
condicionamento de prévia e justa
indenização antes de uma área ser

fundador e Presidente Emérito

Uma solução para os resíduos é de fato
premente, porque o Brasil, em ritmo de crescimento econômico, tende a produzir cada
vez mais lixo sólido e sobrecarregar com ele
os ambientes naturais. Por outro lado, sabese que a implantação de sistemas de coleta
seletiva é um processo lento e custoso, e que
os municípios já enfrentam problemas de
caixa por conta de outras obrigações e compromissos que lhe vêm sendo atribuídos pela
União. O desafio é atender mais essa demanda dentro do prazo estabelecido pelo MMA.

declarada de interesse social pelos prefeitos ou governador (art.
120-D, p.ú), ficando este último
autorizado a declarar outras atividades como de utilidade pública
ou interesse social (arts. 124-B, V,
e 124-C, VIII); a manutenção de
atividades industriais e residências nas áreas rurais consolidadas
(art. 121-B, §2º); a possibilidade
de a reserva legal ser constituída
junto às APPs (art. 125-C, §3º), ser
realocada (art. 127-D, I e II) e extinta com a expedição de habite-se
(art. 125-E); as hipóteses em que
um empreendimento afetará unidade de conservação (art. 131-J);
e a possibilidade da vegetação de
mata atlântica e das áreas de preservação permanente serem aproveitadas para o estabelecimento
das áreas verdes urbanas (art.
136-A, §2º).
Sem adentrar no exame da (in)
constitucionalidade da nova legislação, percebe-se que o legislador
elaborou uma norma que visa a
tentar privilegiar a sociedade catarinense levando em consideração as características existentes
em nosso Estado, o que é digno de
aplausos.
Enquanto não houver decisão
em sentido contrário, a nova lei
é valida e suas normas devem ser
aplicadas, da mesma forma que
acontecia com o Código Ambiental
do Estado de Santa Catarina (lei
nº14.675/2009).
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E-mails e Cartas
Xuxa
Acerca da charge do
sempre competente e atento
César Nogueira na última
quinta-feira (22/05) sobre
a questão envolvendo a
apresentadora Xuxa Meneghel
cabe algumas considerações.
Tenho uma filha de 11 anos
e sempre que pude a afastei
da influência nefasta desta
pessoa que muito bem foi
apontada como “protagonista
da maior violência contra
as crianças quando fez um
filme pornô em 1982” pelo
Pastor Eurico (PSB-PE). Este
filme é sobremaneira indigno,
pois mostra Xuxa tendo
relações sexuais com uma
criança do sexo masculino,
um verdadeiro absurdo.
A história desta dita artista
é pontuada de casos que
determinaram a situação de
caos que vivemos hoje com a

pedofilia, seja na internet ou na
vida real. Esta mulher incentiva
desde sempre a sexualização
precoce de nossas crianças,
seja pelas músicas, pelas
coreografias eróticas, pelo fato
de ter iniciado a divulgação
do funk com o DJ Marlboro,
que todos sabemos tem uma
vertente chamada pornô-funk
que barbariza sexualmente as
crianças do Rio de Janeiro e
por conseguinte em todo país.
O bispo estava e está
coberto de razão. E esta
sujeita deveria estar é presa,
mas como no Brasil tudo
vai em mão trocada e os
valores estão invertidos, o
nobre parlamentar Pastor
Eurico é quem foi expulso da
Comissão de Constituição e
Justiça. Pobre país o nosso
que coloca uma loba para
cuidar de nossas ovelhinhas!
Marcos Moritz
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Nova legislação. Congresso
discute implantação do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos

Nacional de Resíduos Sólidos e
dêem fim aos lixões. Cada município deverá ter seu próprio
@leticiam_ND
plano de gestão e sistema de coA pouco mais de dois meses leta seletiva.
para o fim do prazo de implantaSomente os rejeitos, aquilo
ção do PNRS (Plano Nacional de que é impossível de reciclar, deResíduos Sólidos), a grande maio- verão ir para o aterro sanitário.
ria dos municípios ainda não tem As cidades que não se adequaum programa de gestão definido. rem ao PNRS, determinado pela
Hoje e amanhã o tema será dis- lei 12.305, deixarão de receber
cutido em Florianópolis com ges- verba do governo federal para
tores de todo o país durante o 2º ações ligadas ao tratamento
Congresso Técnico Brasil Alema- destes resíduos.
nha, sobre a gestão sustentável
O professor Klaus Fricke,
de resíduos sólidos urbanos. O consultor do Ministério de Meio
evento organizado pela Comcap Ambiente da Alemanha, abre
(Companhia Melhoramentos da o evento falando sobre reciclaCapital) e Universidade Técnica gem e aproveitamento energéde Braunschweig, receberá técni- tico dos resíduos orgânicos. Ele
cos do Brasil e da Alemanha para é responsável pela implantação
discutir ações e tecnologias que da coleta seletiva na Alemanha,
poderão auxiliar empresas e go- em 1983, e por outras dezenas
verno a cumprir as mede planos de tratamentas do PNRS. Com mais
to de resíduos. Silvade 400 pessoas inscrino Silvério da Costa,
tas, serão dois dias de
ex-secretário nacional
palestras e debates com
técnicos de Recursos Hídricos
foco na recuperação de
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biente, e que trabalhou
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na elaboração da lei do
que os municípios se
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PNRS, também será paadequem à Política
metas do PNRS
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Municípios pedem prorrogação do prazo
Os municípios têm encontrado
dificuldades em cumprir as
determinações, elaborar um plano de
gestão e principalmente colocar em
prática as ações previstas. Por isso, a
Confederação Nacional de Municípios
pediu adiamento do prazo, sob
a justificativa da falta de tempo,
receita e apoio técnico. Porém,
o Ministério do Meio Ambiente
mantém o prazo de 2 de agosto.
Segundo o diretor de operações
da Comcap, Marius Bagnati, o prazo
estabelecido por lei é impraticável.
Ele diz que “Santa Catarina é o único
Estado livre de lixões, mas ainda
está longe do ideal, das tecnologias
implantadas na Europa” e acredita
que o congresso pode aproximar as

tecnologias do exterior e fomentar
a possibilidade de geração de novos
negócios. “Com prazo prorrogado
é possível cumprir, mas também
depende da participação da população.
Mesmo depois de 20 anos de mudança
na Europa, somente 65% dos resíduos
estão sendo reciclados na maioria
países. É um processo longo”, diz.
Florianópolis recicla em média
6,5% do total de resíduos coletados.
Todos os bairros contam com a coleta
seletiva, mas ela não acontece em
todas as ruas. A meta da prefeitura
é chegar a 10% este ano e a 20% em
2015, porcentagem que ainda fica
aquém do que prevê a legislação,
que é a recuperação de cerca de 80%
dos resíduos sólidos hoje aterrados.

daniel queiroz/arquivo/nd

Gestão do
lixo é tema
de debates

Cidade 7

conheça as exigências
Prazo de implantação é 2 de agosto
 política prevê que apenas rejeitos sejam
A
descartados em aterros sanitários, e o restante seja
reciclado ou tenha uma destinação adequada.
Indústrias também serão responsáveis pelo
material descartado, sob pena de multa.
Empresas deverão trabalhar com a logística
reversa: um conjunto de ações, para viabilizar a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo
ou em outros ciclos produtivos, ou a destinação
final ambientalmente adequada.
No dia 2 de agosto termina o prazo para a
implantação do PNRS. Os lixões terão que deixar
de existir. Mesmo os municípios que já trabalham
com aterro sanitário, só poderão despejar o que é
rejeito, que não pode ser reciclado.
Se não tiverem o PNRS os municípios não
receberão mais recursos do governo federal
para aplicar na implantação de soluções para
o tratamento dos resíduos. A partir daí estarão
sujeitos a penalidades por não tratarem os resíduos
de maneira adequada.

Serviço
O quê: 2º Congresso Técnico Brasil Alemanha – gestão
sustentável de resíduos sólidos urbanos
Quando: Hoje e amanhã, das 8h às 18h
Onde: Assembleia Legislativa de Santa Catarina, rua Doutor
Jorge Luz Fontes, 310, Centro, Florianópolis.
Quanto: Gratuito
Informações: www.congressobrasilalemanha.com.br

Projeto da Capital poderá ficar pronto em 2015
Em 2012, a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Sustentável
elaborou o Plano Estadual de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, que
divide Santa Catarina em 16 regiões.
Com o objetivo de cumprir o PNRS,
em abril, a mesma secretaria firmou
um termo de cooperação com 126
municípios de Santa Catarina, por
meio de associações dos municípios,
para elaborar um plano de destinação
dos resíduos sólidos integrado

oferecendo verba e auxílio técnico.
Mas até agosto nenhum desses
planos estará pronto, é necessário no
mínimo oito meses para elaboração.
A Granfpolis (Associação dos
Municípios da Grande Florianópolis)
foi uma das associações que ainda
não confirmaram a parceria. O
processo está em andamento e deve
ser firmado em julho. A partir daí,
uma empresa será contratada para
fazer o plano para cada município.

A estimativa é que o documento
esteja pronto em um ano.
A Capital tem um plano de gestão,
mas é anterior à lei e precisaria
ser revisto e atualizado, por isso
aguardará o novo projeto feito em
parceria com a Granfpolis. A Secretaria
Municipal de Habitação e Saneamento
Ambiental encaminhou um termo de
referência, documento que define
critérios para elaboração do plano,
e aguarda os trâmites legais.

