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JUSTIFICATIVA

A reciclagem de materiais reaproveitáveis é um assunto que está hoje, em todo mundo
civilizado, sendo colocado como questão ecológica prioritária. A privatização é um fenômeno
econômico que também está posto como tendência mundial. Em função disso, apresentamos um
projeto que privatiza a coleta seletiva do lixo, unindo os dois vetores sociais citados acima e que,
após fase experimental referida no projeto, pode tornar-se um opção real para manter limpa a
cidade, favorecer o reaproveitamento de materiais reciclados e fortalecer as entidades filantrópicas
reconhecidas como utilidade pública pelo Município.

Procederemos, agora, nossa argumentação por tópicos específicos:
a) Engajamento Social: Sabe-se que é fundamental para a coleta do lixo a

consciência ecológica por parte de quem produz o lixo, inclusive pelos cuidados de
separação que devem ser tomados. Por outro lado, há entre nós brasileiros uma
falta de consciência do que é público, sendo que muitas vezes as pessoas
consideram erroneamente que o público não é o que é de todos mas, ao contrário, o
identificam com algo que não tem dono. Portanto, é dificil para o poder público,
por mais campanhas esclarecedoras que faça, conseguir apoio e cooperação
amplos da sociedade civil. As entidades filantrópicas, ao contrário, têm apelo
muito mais emocional e as campanhas por elas desenvolvidas maior poder de
sensibilizar as pessoas, podendo assim conseguir um efetivo engajamento da
população.

b) Fortalecimento das entidades filantrópicas: Com a reciclagem, o lixo passa a dar
lucro. Por uma série de fatores burocráticos, quando realizado pelo poder público,
este lucro tem grande possibilidade de se esvair ou gerar corrupção, até porque lixo
é um material de controle difícil. Se privatizado, o que hoje é despesa para o
Município pode tornar-se lucro para entidades filantrópicas que poderão exercer
um controle melhor sobre o material e reverterão, através de suas ações
assistenciais, o lucro obtido para segmentos carentes da sociedade civil.

c) Desburocratização e agilização da reciclagem do lixo: Já foi citado que o controle
do lixo reciclável é muito dificil e, além disso, o poder público tem uma serie de
mecanismos burocráticos, legais para evitar a corrupção e o favorecimento ilícito,
como irritações etc. Embora necessários e indispensáveis, estes mecanismos Têm
contra si o fato de dificultar a agilização, gerando desde despesas com o
armazenamento do lixo reciclável até, no caso principalmente de material
facilmente perecível como papel, a possibilidade de perda do material por
deterioração antes da reciclagem.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




