MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

MEIO AMBIENTE

SEMMAM REENTREGA CAMINHÃO DA COLETA
SELETIVA PARA A AGUASMAR
A SOLENIDADE ACONTECEU NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NA TARDE DESTA SEGUNDA-FEIRA (10), COM A
PRESENÇA DE AUTORIDADES E ALUNOS DE TRÊS ESCOLAS DO MUNICÍPIO

Publicado em 10/12/2018 às 17:28 (Atualizado em 06/01/2023 às 19:08), postado por Comunicação Guaçuí , Fonte: Meio Ambiente Guaçuí

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) realizou uma breve solenidade, na Praça da
Igreja Matriz, na tarde desta segunda-feira (10), para fazer a reentrega do caminhão da coleta
seletiva de lixo, para a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Guaçuí
(Aguasmar). A reunião também serviu para dar continuidade ao processo de educação
ambiental que acontece no município, com a participação de alunos de três escolas que
ouviram sobre a importância da reciclagem na preservação do meio ambiente e na economia
do município.

O caminhão utilizado pela Aguasmar é cedido pelo município, para esse serviço, e precisou
passar por uma reforma, onde a Semmam gastou um total de R$ 16 mil. O veículo passou por
reforma da parte mecânica, elétrica e pintura, além da nova plotagem do baú, com a marca da
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Coleta Seletiva de Guaçuí. Para isso, precisou ficar parado por três meses e, para que o
serviço não fosse interrompido ? o que também prejudicaria a renda dos catadores da
associação, além do serviço de limpeza do município, a coleta foi feita utilizando um
veículo cedido pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag). "Agradecemos muito à
Secretaria Municipal de Agricultura por ter cedido o veículo para fazer a coleta", disse o secretário
municipal de Meio Ambiente, Roberto Martins.
Diante de 120 alunos, com idade entre 8 e 12 anos, das Escolas Municipais Deocleciano de Oliveira
e São Geraldo, além do Colégio São Geraldo, da rede particular, o secretário Roberto
Martins explicou que a coleta seletiva é uma prioridade da administração da prefeita Vera
Costa ? que estava presente à entrega do caminhão, destacando que Guaçuí recicla mais
que muitos outros municípios maiores em área e população. "Este ano, a Asguamar coletou
200 toneladas de resíduos recicláveis e a nossa meta é atingir 250 toneladas no ano que vem",
afirmou.
#citacao#
Ele colocou que lixo e água são desafios que começam em casa e que o projeto da Prefeitura
é levar essa conscientização da reciclagem para dentro das escolas. "A prefeita Vera Costa já
autorizou e vamos adquirir mais 29 Pontos de Entrega Voluntária (PEV) que serão levados para
as escolas, porque queremos falar sobre reciclagem e dar oportunidade para que isso seja feito no
ambiente escolar", colocou Martins. "Além disso, é preciso conscientizar as pessoas para que
respeitem o trabalho do pessoal da coleta seletiva, porque é um trabalho muito importante e no
PEV só deve ser colocado lixo reciclável e, há pouco tempo, fizemos um levantamento e
encontramos todo tipo de lixo dentro dos pontos e isso atrapalha o trabalho deles", completou.

A prefeita Vera Costa lembrou que esse trabalho de coleta seletiva começou em 2013 e, a partir
disso, o município conseguiu diminuir a quantidade de lixo que, agora, é enviado para um aterro
sanitário em Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, Guaçuí não tem lixão. "Nós pagamos para
que esse lixo seja levado para Cachoeiro e, quanto menos lixo mandamos, menos pagamos,
então, separar o lixo para a reciclagem é muito importante, porque economizamos um dinheiro
que pode ser gasto com as escolas, saúde, e separar o lixo é fácil, basta separar o lixo seco ?
aquilo que está escrito para ser colocado no PEV: papéis, metais, plásticos, vidros e
embalagens longa vida", enfatizou a prefeita, mostrando o que estava escrito num PEV colocado no
local. "E por isso, eu agradeço a presença de vocês alunos aqui (na praça), porque acredito
que só vamos mudar as coisas com educação e cada um fazendo a sua parte", finalizou.
Também estavam presentes o secretário municipal de Educação Vanderson Pires Vieira, a
superintendente de Suporte à Educação, Márcia Maria de Oliveira, o presidente do Circuito
Caparaó Capixaba, Marcelo Sanglard, membros da Polícia Militar Ambiental e os vereadores
Paulinho do Vitalino, Valmir Santiago, Lissinho e Zé Ruim.
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