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P5.10.A506 - Elaborar estudo de ampliação da cobertura e melhoria da coleta seletiva inclusive estudos de impacto ambiental.
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Julio Cesar Teixeira

Re: Debate:
por Julio C esar Teixeira » Sex Jan 10, 2014 6:29 am

O programa de coleta seletiva no município, na minha opinião, não tem atribuído a devida importância
a educação da população relativa aos problemas de resíduos sólidos. O Jornal Tribuna De Minas de
hoje, dia 10, ressalta a quantidade de lixo acumulado por cidadãos em suas casas.

V

Mensagens: 20
Registrado em: Qui Jan 02,
2014 8:14 pm

A educação não se restringe a divulgação de informações, pois e importante que se estabeleça um
vínculo entre os munícipes e a questão da coleta seletiva, de forma a criar novos valores e
sentimentos que levem as pessoas a mudar de atitudes. A implantação descontinuadas da coleta
seletiva no passado desacreditou o programa de coleta seletiva e será necessário participação social
para reverter esta situação de descrédito.

Verônica Andrade

Re: Debate:
por Verônica Andrade » Qui Jan 16, 2014 10:59 pm

Em vista dos inúmeros riscos que o descarte inadequado do lixo resulta ao meio ambiente e da
descrença da população em relação ao sistema de coleta seletiva em Juiz de Fora, a elaboração de
um estudo de ampliação da cobertura e melhoria da coleta seletiva inclusive estudos de impacto
ambiental, possui grande relevância. Uma vez que deve-se repensar no método aplicado ao sistema
de coleta seletiva, em conjunto a um sistema eficiente de coleta com maior abrangência, deve-se
inserir essa cultura na vida do cidadão juiz-forano.

por Luísa Marques » Sex Jan 17, 2014 5:46 am

Reforço a necessidade do planejamento de ações voltadas para a conscientização da população com
o objetivo de uma coleta seletiva com eficiência. Porém, para obter esse objetivo, não basta apenas a
sociedade colaborar, é preciso eficácia no serviço de logística, com transparência e divulgação das
rotas dos caminhões de coleta seletiva, dias e horários definidos.

por Lucas de Almeida » Sex Jan 17, 2014 11:01 am

Penso que a coleta seletiva deve ser ampliada, visto que nem todos os bairros são atendidos, e a
informação à população deve ser melhor divulgada. Além disso, acredito que deva ser realizado uma
parceria com os catadores de recicláveis, pois esta atividade gera emprego, renda, contribui na
redução de resíduos destinados ao aterro e outros.
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