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O PROBLEMA DO LIXO

Aterro sanitário

PRoPoSTA De ReDAÇÃo
A partir da leitura dos textos motivadores a seguir e com
base em seus conhecimentos e reflexões, redija um texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da
língua portuguesa sobre o tema Como solucionar os problemas
relacionados à questão dos lixões no Brasil, apresentando
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para a defesa do seu ponto de vista.
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Você sabe a diferença entre lixão, aterro
controlado e aterro sanitário?
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Pólita Gonçalves/Divulgação: Lixo.com.br*. Disponível em:
<www.lixo.com.br/content/view/144/251/>.
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A partir do Cartograma 7, foi possível identificar que os
municípios com serviços de manejo dos resíduos sólidos situados
nas regiões Nordeste e Norte registraram as maiores proporções
de destinação desses resíduos aos lixões – 89,3% e 85,5%,
respectivamente –, enquanto os localizados nas regiões Sul e
Sudeste apresentaram, no outro extremo, as menores proporções –
15,8% e 18,7%, respectivamente. [...]
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IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coordenação de
População e Indicadores Sociais. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
2008. Rio de Janeiro, 2010*. Disponível em < https://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/livros/liv45351.pdf >.

Texto 3
Lixão de Brasília é fechado; catadores criticam
transferência para galpões.
Com o armazenamento de 40 milhões de toneladas de resíduos
ao longo de sua história, o segundo maior lixão do mundo foi fechado na manhã de hoje (20), depois de quase seis décadas de existência. Com 201 hectares, a área fica próxima ao Parque Nacional de
Brasília e a cerca de 20 quilômetros da Esplanada dos Ministérios. O
lixão da Estrutural integra a lista da Associação Internacional de Resíduos Sólidos como um dos 50 maiores depósitos de lixo a céu aberto
do mundo, ficando atrás apenas do lixão de Jacarta, na Indonésia.
Segundo o Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU), apenas em
2016, foram aterradas 830 mil toneladas de resíduos domiciliares
no lixão. O depósito de lixo foi criado sem planejamento, sem que
o solo fosse impermeabilizado. Ao longo do tempo tem provocado
riscos ao meio ambiente e à saúde da população do Distrito Federal.
[...]
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A cidade que abriga o lixão é originada de uma invasão, com
pessoas atraídas pelo lixão em busca de sobrevivência. Após várias
tentativas fracassadas de retirada das ocupações ilegais, o local foi
urbanizado e transformado em região administrativa. Chamada de
Estrutural, atualmente abriga mais de 35 mil pessoas.
O encerramento das atividades do lixão estava previsto para
o segundo semestre do ano passado e foi adiado após pedidos
dos catadores que atuavam no depósito de lixo. Para absorver o
lixo produzido pela população do Distrito Federal, o governo criou
o Aterro Sanitário de Brasília, em uma área entre Samambaia e
Ceilândia, outras duas regiões administrativas do DF. Projetada para
comportar 8,13 milhões de toneladas de lixo, a obra é dividida em
quatro etapas e ainda não foi concluída.
[...]
Para acolher as 2 mil pessoas que atuavam na triagem dos
materiais, o governo tem buscado realocar esses trabalhadores
em cooperativas e associações contratadas pelo GDF para prestar
os serviços de recuperação de resíduos sólidos. O serviço inclui
recepção, triagem, prensagem, enfardamento, armazenamento
e comercialização. Os catadores, que antes atuavam por conta
própria, receberão um valor por tonelada de resíduos separados
nos galpões de triagem. Além disso, receberão, por seis meses, uma
ajuda financeira de R$ 360,75.
Os trabalhadores, no entanto, criticaram a mudança e alegam
a falta de pagamento do valor mensal prometido pelo governo do
Distrito Federal. Segundo o representante do Movimento Nacional
dos Catadores de Materiais Recicláveis, Ronei Alves da Silva, [...]
“Não há galpão suficiente para todos os catadores. São 2 mil, e
o governo tem oferecido espaço para pouco mais de 1,3 mil trabalhadores. Como essas pessoas vão sustentar as suas famílias? Eles
estão atualmente desempregados e, alguns, ainda sem receber a
ajuda de custo prometida pelo governo”. [...]
[...]
Para as catadoras Maria Luiza e Alice, ficarão a união e a amizade construídas ao longo de décadas de trabalho diário no lixão da
Estrutural. No entanto, elas se despedirão do que consideram o mais
difícil no trabalho: encontrar crianças e animais mortos descartados
no lixo e os acidentes na rotina do lixão. Segundo dados do SLU, de
2009 a 2017, foram registrados pelo menos 47 acidentes. A lista
inlui corte, queimadura, tombamento de carretas, perda da ponta
dos dedos, membro decepado, atropelamento e morte.
[...]
Heloísa Cristaldo. Agência Brasil. Lixão de Brasília é fechado; catadores
criticam transferência para galpões. Brasília, 20 de janeiro de 2018.
Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-01/lixaode-brasilia-e-fechado-catadores-criticam-transferencia-para-galpoes>.
*Todos os links foram acessados em: 27 fev. 2018.
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ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO
Você poderá rascunhar sua redação previamente, no entanto
seu texto definitivo – que será entregue para o(a) professor(a) –
deverá ser escrito à tinta, com limite de, no mínimo, 7 e, no máximo,
30 linhas.
Lembrando que sua redação deverá ser autoral e que os textos
motivacionais foram apresentados apenas para despertar os seus
conhecimentos sobre o tema. Portanto, é proibida a cópia parcial/
total dos mesmos.
Além disso, sob pena de a redação ser desqualificada, não
serão admitidos o uso de palavras de baixo calão, o desrespeito aos
princípios dos direitos humanos, a fuga total ao tema/gênero textual
proposto ou a inserção de partes deliberadamente desconectadas
do assunto em pauta.
Bom trabalho!
Professora Sônia Tomita Limeira
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Orientações para o professor
A questão dos lixões no Brasil envolve problemas de diversas ordens:
social, econômica, ambiental, de saúde pública etc. A despeito do
amplo leque de aspectos relacionados ao assunto e passíveis de
desenvolvimento, fique atento para que as produções textuais se
atenham à temática proposta.
Dessa forma, dissertar acerca do consumismo, da produção de lixo,
da realidade dos catadores de materiais recicláveis, da poluição ou
da propagação de doenças, por exemplo, de modo genérico, sem
mencionar ou relacionar, ainda que minimamente, esse tipo de
raciocínio à questão dos lixões e aterros clandestinos, constitui
fuga ao tema proposto e, consequentemente, tais redações deverão
ser desconsideradas para correção.
Além disso, as redações que conseguirem atender parcialmente à
proposta – porém, sem considerar a questão no contexto brasileiro
ou, ainda, sem oferecer qualquer sugestão para solucionar tais
problemas – somente tangenciarão o tema e, portanto, deverão
sofrer os descontos necessários no momento da avaliação.
.
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