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O compromisso de n· a com 
a política de resíduos sólidos 

» ARIOVALDO CAODAGLIO 
Ciflitista ~-OciGl biólogo, e>1oli51ico e p6'..-graclo~do em meio ambi~nle, é presidente ao )indlrnto das Ef'1prr!sas de Ur1peza :J1banC1110 E:.tado de SC.o Rwlc 1'Se!ur, 

A
presidente da Repúhlir.a reeleita. Oilma a1nhienrahnenre adequada dos rejeitos. Tnsti- colocados em prática no próximo ano. Nesse 
Ro11sseff, precisa adorar r.om agilidade e 111i, ainda. a re~ponsabili<lade dos fahric;anlP.S, SP.nti<lo, é imprP.scindí\'el <JHP. a LP.i n• 12.30.5 sa
eficácia soluções para un1 tem a que ficou in1portadores, ilistribuidores. comerciantes. ia definitivamente do papel e se collSoLidecomo 
esquecido no primeiro e no segtmdo tw:no cidadãos e encarregados dos seniços de co.leta instru1uento eficaz da t11eU1oria do n1c io atn

da cam pan.h a cleltoral: a Lei n° 12.305, de 201 O. na logística reversa das embalagens e produ los bienle urbano. O Brasil nào pod.e mais poster
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sóli pós-urilização. processo indispensável para gar esse avanço. 
dos (l'NnSJ, r.uja exer.uçíin prárir..a é de exrre1na q11e P.quipament·ns elerrônir.os, pilhas, IAmpa Por i ~so .. ilurnnt·e a campanha elei1oral relati
importância para o n1eio ambiente, a 111elhoria da das, pneus, e1nbalagens em geral e restos do va ao segundo turno da eleição presidencial. o 
qualidade da \ida no 1neio urbano e a saúde pú consutuo não retroalim.enten1 a degradação Sindicato das funpresas de Limpeza Urbana no 
bJjca dos brasileiros. ú1felizo1e1ue. o tenta pnt1i an1bicntal das cidades. Es tado de São Paulo (Selurj en~-iou mensagem 
ca1nen le oiu.1 foi aboruado µelos cai 1diua1os e. ao A.lei é úli1 na eu1 sua concepção, roas sua eõe~u ao~ doi~ caudidaL<JS. na qual solici lav~ provid€11-
1nesmo rempo. a Câmara dos LJeµutados conse ção prática está atrasada. prejudicando muito o cias. perguntava deinodo objetivo o que preten.
guiu aprovar a pro rrogaçã.o por quatro anos da er Rrasil e seu povo. O mais urgentererere-seà erradi dia1n fazer a respei1.o e pedia . a . ágU alocação de 
radicação dos li.xões, embutida em medida pro•,i cação dos lixões, cujo prazo, fi.xado pela PNHS, ex recursos para que os mumc1p1os . possam recu-
sória que u-atava de assunto econômico. pirou e1u2 de agosto de2014.Apcnasccrca dc1ne- perar o tmnpo perdido, re1novcr os Uxões e iln

Por isso. espera-se que a prcsidcn Lc Dilma 1adc dos mLmicípios brasileiros conseguiu cum pla11tar os aterros sanitários. Isso~ prioridade 
Housseff. no novo guvernu. e o Congresso Nacio prir u tk:tenninaç[io legitl. O principal mulivu des rr1áxinrn!Agora. u novo governo tem esst' cout
nal., na legislatura a ser en1possatla em janeiro, se problema é a falta desecursos financeiros das J>romissu coai a população, que começa pelo ve
dee1n à maíé1ia tratamento à altura de seu signifi preteiruras. Por isso, é decisivo o aporte de recursos to ao arrigo que prorroga a medida por quatro 
cado para o desenvolvimento e-condizente com a da União para com pardlhar esses investimentos anos, embutido no parlamento emmatêria te
complexidade dos problemas a scrcn1 cnfrcnra COln as cidades brasileiras. É prc1ncntc extinguir a mática de outro co111c.x10_ 
<los. É perúnente leu1brur que a PNRS alinha nos ueposiçíio dusresíduus ~úlitlus u ii!u aberto, verda O Bru.sil eslú em ili~ iua cu1n o 1neio <unbicnle 
so país ao que há de mais cuntempurâueo no ce deiro atentado runbient<tl, e U1e:; dar correta desti urbano. É preciso vl:!Dce.r esse desafio. que res
nário urbano 111undial, em rermos de enfrenta nação em aterros sanitários adequados. ponde aos três eixos do 1nais atual conceito da 
m enro dos pri ndpais problemas ambientais, so F.sse é n alicerce que possihilitará o r.umpri susrentahilidadt>~ o econl\mic.o, o sor.ial P o am
ciais e econômicos decorrentes do manejo inade mento integral da PNRS nos próxi111 os anos. As biental. Nossas ci.dades não poden1 continuar 
quado dos resfduos sólidos. silu, na nova gestao da p' esidente Diln1a Rous depositando os resíduos sólidos em céu aberto, 

Alci prevê o aun1ento dareciclagen1. a reutili seff, será decisiva a devida atenção ao te1ua, no o anlicarlào-postaldos resqLúcios de oosso sub
zação de tudo o que for possível e a destinação ân1bito dos compromissos de governo a seren1 desenvoh;mento. 
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