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Você tem alguma sugestão/contribuição quanto a esta ação
proposta?

Mensagens: 121
Registrado em: Qua Dez 04,
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Mariana Adário

Re: Debate:
por Mariana Adário » Qui Jan 16, 2014 8:58 pm

Além de capacitar os catadores e organizações responsáveis pela coleta seletiva, é necessário
implementar programas de conscientização da população, uma vez que informações básicas do tipo 'o
que pode ser considerado como plástico reciclável' não são difundidas na sociedade! Além de
explicitar as melhorias em se reutilizar o que seria chamado de "lixo" uma outra ação possível é a de
incentivar programas que sigam essa linha sustentável e que chame a atenção da sociedade, como
por exemplo a arquitetura/design sustentável.

Mensagens: 3
Registrado em: Dom Jan 12,
2014 11:19 am
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Gabriela

Re: Debate:
por Gabriela » Sex Jan 17, 2014 4:58 pm

A coleta seletiva, ainda defasada na cidade, deveria ser ampliada e uma boa opção é capacitar os
catadores para que estes trabalhem em conjunto com a prefeitura, podendo então contribuir
imensamente e de fato colocar em ação tal processo. Além de benefícios claros, como alguns ao meio
ambiente e o aumento da vida útil dos aterros sanitários, a implementação deste sistema ainda
apresenta um cunho social relevante.
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