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cidade, que serão ampliadas. A ideia
é que, a cada um quilômetro de dis-
tância das casas das pessoas, elas
tenham um posto de coleta. Faremos
uma grande estação de triagem no
nosso aterro sanitário para reutilizar
todo esse material. Acredito que em
no máximo dois anos já teremos isso
pronto”, afirma o diretor-geral do
Semasa, Ney Vaz Júnior.

INCINERAÇÃO
Polêmicas sempre surgem na

região, dada a importância do tema.
A protagonista da vez é São
Bernardo, que encabeça a lista de
municípios da região a favor de
incineradores, que queimam lixo e
promovem poucos empregos, apesar
de gerar energia. De acordo com
especialistas, lixo não existe, pois

todo resíduo sólido gera recursos. Os
catadores sabem disso há muito
tempo. “A incineração é muito cara,
envolve milhões de reais. É um des-
perdício, porque o plástico, por
exemplo, pode ter sete ‘vidas’ (ser
reciclado sete vezes), e ao invés de o
reaproveitarmos, usamos ainda mais
matéria-prima. Além disso, como
haverá concessão, a Prefeitura estará
presa por 20 ou 30 anos. Não há
como voltar atrás”, afirma Jutta
Gutberlet, doutora em Geografia
Humana e especialista em desen-
volvimento sustentável comunitário.

Para Jutta, quando a Prefeitura
opta por incineradores, muitos jo-
vens perdem oportunidade de traba-
lho, o que acaba influenciando nos
índices de violência do presente e do
futuro. “As cooperativas criam mui-

tos postos de trabalho, os incine-
radores não. Essas organizações tam-
bém recuperam muita gente. Os
políticos deveriam passar um dia em
uma cooperativa para saber o que
realmente acontece ali”, provoca.

A Usina Verde (nome da incinera-
dora a ser construída no antigo lixão
do Alvarenga), que será erguida
através de parceria público-privada,
poderá operar a partir de 2015, e
será capaz de gerar cerca de 20
megawatts por hora, que serão desti-
nados à iluminação pública. O custo
estimado é de R$ 350 milhões. A
Prefeitura de São Bernardo preferiu
não comentar o assunto.

LOGÍSTICA REVERSA
A nova lei abrange também a

produção e o descarte de embala-
gens, que deverão ser obrigatoria-
mente recicláveis, o que já mudou
o impacto socioambiental de mui-
tas empresas. Um exemplo da nova
postura no mercado é o trabalho da
marca de refrescos Tang, da empre-
sa Mondelez Brasil. “O material la-
minado é o único possível para
armazenar o produto, mas não
tinha condução adequada. Em
parceria com a Wise Waste (empre-
sa que trabalha com novas tecnolo-
gias para reciclagem), desenvolve-
mos uma tecnologia capaz de pro-
duzir resina a partir das embala-
gens. E agora a resina está se trans-
formando em flautas, que serão
usadas pelas crianças que fazem
parte do programa Reciclar é
Show”, relata Théo Vieira, gerente
de marketing da marca.

A iniciativa envolverá mais de
50 mil crianças de 100 escolas
públicas de todo o Brasil – dez
delas em São Bernardo – em um
programa que ensinará os estu-
dantes a confeccionar e tocar seus

Tang transforma resíduos em instrumentos musicais, sob a batuta do maestro João Carlos Martins

André Henriques 17/4/2013
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