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SALVADOR

Mais de R$ 2 milhões vão para a coleta seletiva em Salvador;
sujões pagarão multa
A  capital  produz,  em  média,  70  toneladas  de  resíduos  por  mês.  Prefeitura  tem  a  proposta  de  transformar  lixo  em  dinheiro

A  coleta  de  lixo  seletiva    em  Salvador  foi  o  tema  da  palestra  do  secretário  municipal  de  Cidade  Sustentável,  André
Fraga,  no  primeiro  dia  de  palestras  do  Fórum  Agenda  Bahia,  que  aconteceu  na  terça-feira  (11)  no  auditório  da
Federação  das  Indústrias  do  Estado  da  Bahia.  

Recém  chegado  de  uma  visita  à  Itália,  onde  foi  conhecer  o  modelo  de  coleta  seletiva  do  país  europeu,  André  disse
que  viu  nas  práticas  italianas  um  modelo  inspirador  e  desafiador.  

“Mas  temos  que  ver  o  contexto  de  Salvador,  que  é  diferente.  Não  temos  política  pública  de  coleta  seletiva  aqui.  Se
iniciou  um  projeto  há  10  anos,  mas  ele  foi  descontinuado”,  observou.

Lucro    

Ele  revelou  que  a  prefeitura  tem  a  proposta  de  trazer  um  programa  de  coleta  seletiva  para  a  cidade  com  o  objetivo  de  transformar  lixo  em
dinheiro.  “Salvador  produz,  em  média,  70  toneladas  de  resíduos  por  mês,  e  46,37%  desse  material  poderia  ser  reciclado.  Poderíamos  ter  R$
2.464.875,85  por  mês  com  reciclagem”,  mensurou.

No  planejamento  para  a  execução  do  programa,  André  conta  que  foram  identificados  três  pilares:  a  demanda  reprimida,  os  catadores  avulsos  e  as  18
cooperativas  de  coleta  seletiva  existentes  na  cidade.

A  capital  produz,  em  média,  70  toneladas  de  resíduos  por  mês
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Edson  de  Jesus 13/11/2014  -  08:52

Bom  dia  eu  como  representante  da  cooperativa  de  serviços  reciclagem  meio  ambiente  e  promoçao  da  cidadania  RECICOOP  ESTA  iniciativa  vindo  da  parte  da

prefeitura  tendo  em  vista  que  temos  como  paramento  a  lei  que  obriga  o  feichamento  de  lixoes  faz  com  que  seja  implantada  a  coleta  seletiva  feita  tao  somente  por

cooperativas  e  que  ela  seja  remunerada  por  esta  prestaçao  de  serviço  e  que  a  mesma  se  proponha  a  da  uma  destinaçao  adquada  ao  residuos  solidos  coletados

n 1 k

gilberto 13/11/2014  -  00:14

Da  sim  pra  fazer,  tendo  equipamento  domo  motociletas  pra  coletar  esse  materiais  e  lucros  pra  quem  separa  ou  descontos  em  contaide  energia  ou  vale  reciclavel.
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yulienbrasil@gmail.com 12/11/2014  -  15:01

Se  a  SEMOP  não  e  capaz  de  controlar  "os  gatos"  de  agua  e  luz  de  periferias  como  Travessa  Nova  Esperança  em  Campinas  de  Pirajá.  Salvador,  com  4  casas  recém

construídas,  já  identificadas  pelo  sistema,  denunciadas  a  todos  os  Órgãos.  Vai  poder  controlar  o  lixo  destas  zonas  e  multar  aos  infratores.  Duvido?  Dia  a  dia  vejo  como

a  gente  não  respeita  as  normas  de  convivência  imaginem,  as  multas.

gilbert  maciel  da  silva 12/11/2014  -  12:34

Parabens  Salvador  pela  iniciativa  da  coleta  seletiva  de  lixo,  multa.

15 COMENTÁRIOS

“Muita  gente  já  faz  a  separação  em  casa,  mas  não  tem  um  espaço  para  deixar.  Então,  uma  das  nossas  metas  é  a  coleta  porta  a  porta”,  contou.  O

secretário  também  confirmou  a  informação  que  foi  divulgada  pelo  prefeito  ACM  Neto,  de  que,  a  partir  do  ano  que  vem,  quem  for  flagrado  jogando  lixo

na  rua  será  multado.

“Não  está  definida  a  data,  mas  vai  acontecer  sim.  A  Semop  [Secretaria  Municipal  de  Ordem  Pública]  é  que  está  operando  isso  com  a  Limpurb.  Vão  ter

agentes  nas  ruas  que  vão  multar  as  pessoas”,  disse.

Criatividade  é  recurso  econômico  para  Salvador

A  consultora  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  Ana  Carla  Fonseca  afirmou  que  Salvador  tem  grande  potencial  criativo  e  que,  como  outros

municípios,  tem  o  desafio  de  transformar  criatividade  em  ativo  econômico.

A  afirmação  foi  feita  no  seminário  Cidades  Criativas  e  Inteligência  Urbana,  apresentado  na  tarde  de  ontem  no  Agenda  Bahia.  Ela  defendeu  o

desenvolvimento  de  três  pilares  para  que  a  capital  baiana  alcance  o  objetivo.

O  primeiro  é  o  investimento  em  inovação;;  o  segundo,  maior  conexão  entre  as  diversas  áreas  da  cidade  e  entre  as  diversas  “tribos”  que  a  habitam;;  e,

por  fim,  a  valorização  da  cultura  local,  tanto  no  aspecto  de  formação  da  identidade  do  soteropolitano,  quanto  como  elemento  que  propicia  um  ambiente

inspirador  da  criatividade  dos  habitantes.

“No  fundo,  falamos  de  pessoas.  Não  é  uma  cidade  que  é  criativa,  mas  as  pessoas  que  moram  nela  é  que  são  criativas”,  argumentou.


