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Prefeito Gilberto Kassab vetou lei
que proibia a embalagem em SP

DICAS

● A conta
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Big Brother. Candidatos a viajar
para Marte ficarão isolados

● Quantidade
Sempre que for possível, prefira
embalagens que tragam maior
volume de produto (5kg de açú-
car ou arroz em vez de 1kg, por
exemplo) ou compre a granel

● Excesso
Procure comprar produtos que
usem uma menor quantidade de
embalagens: biscoitos que
usam uma grande embalagem
para todos em vez daqueles que
trazem cada um embalado indi-
vidualmente, por exemplo

● Lixo
Em casa, prefira um lixo maior,
para usar um saco grande em
vez de várias sacolinhas

● Ecobag
No mercado, leve sua própria
sacola de compras

Brasileiro é um consumidor voraz
de sacolas plásticas

12
Bilhões de sacolas por ano são
consumidas no País

20%
São descartadas incorretamente.
Elas entopem bueiros e poluem
rios e mares – a degradação do
plástico pode demorar 400 anos

Ambiente. Sacolas descartáveis voltaram ao centro das discussões; no Rio entra em vigor em julho lei que restringe seu uso
e estabelece que redes de supermercados ofereçam descontos e alternativas aos consumidores, que ainda resistem à mudança

Márcia Vieira / RIO

O Rio é o primeiro Estado do
País a ter uma lei para contro-
lar o consumo excessivo de sa-
colas plásticas. Em 15 de julho,
entra em vigor a Lei nº 5.502,
que regulamenta o uso das sa-
colas nos supermercados dos
92 municípios cariocas. Ainda
não é o banimento total, como
fizeram outros países, onde ca-
da consumidor leva sua pró-
pria embalagem para carregar
produtos e alimentos.

Para reforçar a luta pela redu-
ção no consumo de sacolas, o mi-
nistro do Meio Ambiente, Car-
los Minc, distribuiu ontem três
milsacos retornáveis a quem pas-
sava pela Praia de Ipanema. “O
meio ambiente não aguenta.
Ano passado conseguimos redu-
zir 600 milhões de sacolas plásti-
cas. A meta pra esse ano é de 1,5
bilhão”, afirmou o ministro.

No Rio, os supermercados se-
rão obrigados a oferecer alterna-
tivas, como caixas de papelão,
além de dar desconto de três cen-
tavos a cada cinco produtos que
o consumidor comprar sem usar
a embalagem do local. Segundo a
secretária estadual do Ambien-
te, Marilene Ramos, até 2012 to-
dos os estabelecimentos deve-
rão estar adaptados.

Cada sacola, feita a partir do
petróleo ou do gás natural, demo-
ra cerca de quatro séculos para
se dissolver na natureza. E, no
Brasil, o consumo é alto: são 12
bilhões de sacolas por ano. Um
milhão e meio a cada hora. Pelo
menos 20% delas, segundo cálcu-
lo do Ministério do Meio Am-
biente, acabam descartadas e aju-

dam a entupir bueiros, poluir
rios e infestar o fundo do mar.

Arroz e feijão. A lei determina
também que o supermercado é
obrigado a dar um quilo de feijão
ou arroz ao consumidor que de-
volver 50 sacolas. Elas terão de
ser encaminhadas para recicla-
gem. “O estímulo econômico é
capaz de mudar hábitos”, define
Marilene.

Resta saber se o consumidor
vai aderir à lei. Hoje, cerca de
80% das sacolas são usadas para
colocar o lixo doméstico – e, sem
as sacolas, muitas pessoas não

sabem o que fazer com os resí-
duos domésticos. “Para o lixo
úmido não há nada melhor do
que o plástico, mas é preciso
usar com mais critério”, defende
Fernanda Daltro, coordenadora
da campanha Saco é um Saco, do
Ministério do Meio Ambiente.

Algumas redes já se antecipa-
ram à lei. O Carrefour planeja ba-
nir até 2014 as sacolas plásticas
nas suas lojas no Brasil. “Fize-
mos isso na Espanha, França,
Bélgica, Polônia, Itália e China.
Os brasileiros já têm maturidade
para ter uma nova forma de se
relacionar com a sacola plásti-

ca”, defende Paulo Pianez, dire-
tor do grupo.

O Walmart também já aderiu
à campanha. Há um ano, a rede
dá desconto a quem dispensa a
sacola plástica nas 300 lojas nas
regiões Nordeste, Sul e Centro-
Oeste do País. Segundo cálculos
da rede americana, o programa
tirou de circulação 16,6 milhões
de sacolas no período. Nas filiais
cariocas, o projeto entra em vi-
gor em 60 dias.

O grupo Pão de Açúcar ainda
estuda mudanças para cumprir a
lei. “Temos grande interesse nes-
ta questão. Fomos a primeira em-

presa do varejo a adotar medidas
para reduzir embalagens”, diz
Paulo Pompilio, diretor de rela-
ções institucionais do grupo.

Ícone. Agora só falta o consumi-
dor se acostumar. “A sacola é o
ícone do desperdício. Leis como
esta tiram a gente da zona de con-
forto”, defende Fernanda Dal-
tro. Ela resume o hábito de mui-
tos consumidores atuais: pega-
mos a sacola de graça, jogamos
fora, não nos preocupamos em
separar o lixo. “Vai dar trabalho
mudar, mas não dá para fugir des-
ta questão por muito tempo.”

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. Prezado cliente: Os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços calculados com Base no câmbio do dia 26/3/2010 US$ 1,00 = R$ 1,90, estando,
portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos e não estão incluídas nos preços. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

CARIBE COM A CVC
OFERTAS DE BAIXA TEMPORADA

Aproveite nossas promoções para o melhor do Caribe e viaje agora.

Cancún
Roteiro de 9 dias 6 noites - Saídas diárias

5x sem juros ............................ R$ 448,
Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, passeio pela cidade, 6 noites de hospedagem com café da
manhã no hotel Marriott Casamagna, completa assistência da equipe
CVC e seguro-viagem. À vista R$ 2.240, Base US$ 1.178, Preço p/ saídas
5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29/abril.

Aruba
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 353,
Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 7 noites de hospedagem com café da manhã no hotel
The Mill, completa assistência da equipe CVC e seguro-viagem.
À vista R$2.824, Base US$ 1.488, Preço p/ saídas aos domingos de
11/abril a 13/junho.

Curaçao
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 276,
Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 7 noites de hospedagem com café da manhã no hotel
Trupial Inn, assistência de guias e seguro-viagem. À vista R$ 2.208,
Base US$ 1.162, Preço p/ saídas de 10/abril a 19/junho.

St.Maarten
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 348,
Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 7 noites de hospedagem com café da manhã no hotel
Great Bay. Assistência de guias e seguro-viagem. À vista R$ 2.784,
Base US$ 1.468, Preço p/ saídas 1o, 8, 15, 22 e 29/maio.

Punta Cana
Roteiro de 9 dias 7 noites - Saídas semanais

8x sem juros e sem entrada R$ 327,
Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 7 noites de hospedagem no hotel Tropical Princess
com sistema all inclusive, completa assistência da equipe CVC
e seguro-viagem. À vista R$ 2.616, Base US$ 1.378, Preço p/ saídas
aos sábados de maio.

Havana /Varadero
Roteiro de 8 dias 6 noites - Saídas semanais

5x sem juros ........................... R$ 531,
Incluídos no preço: passagem aérea voando COPA, transporte
aereoporto/hotel/aeroporto, 4 noites em Varadero no Hotel Sol
Palmeiras , 2 noites em Havana no Hotel Occidental Miramar com
café da manhã e seguro-viagem. À vista R$ 2.655, Base US$ 1.398,
Preço p/ saídas 1o a 25/abril.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.
São Paulo Capital: 
Paraíso ..............................2146-7011
Aclimação..........................2362-7780 
Alphaville...........................4191-9198
Anhanguera-Extra...............3831-1312
Aricanduva Shop. ..............2728-2626
Brooklin .............................5532-0888
Campo Limpo Shop. ............5513-8484
Center Norte Shop. ............2109-2611
Central Plaza Shop. . ..........2914-3355
Eldorado Shop. .................3815-7878

Faria Lima ........................ 3031 3106 
Ibirapuera Shop. ...............2108-3500
Jabaquara-Pão de Açúcar......5015-7933
Jaçanã-Sonda....................2243-2020
Jardim Sul Shop. ...............2246-0444
João Dias-Extra..................5851-0035
Light Shop. .......................3255-5323
Market Place Shop. ...........2135-0777
Morumbi Shop. .................2146-7200
Pátio Higienópolis Shop. ....... 3667-8622

Penha Shop. .....................2135-0700
Plaza Sul Shop. .................2105-7600
Praça da Árvore.......................2577 0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros .......2046-2668
Raposo Shop. ....................2109-0199
Santa Cecília .....................2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô.......5571-7100
São Judas..........................2858-0599
Shopping D........................3313-8340
SP Market Shop.................2103-1900
Vila Gomes Cardim ............2225-2587

Vila Carrão-Sonda..............2362-8978
West Plaza Shop. ...............2117-2888
Grande São Paulo: 
Diadema Shop. .................4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso.......2498-6022 
Guarulhos Shop. ................2425-0533
Osasco Plaza Shop.............3652-3600
Osasco Shop.  União...........3652-1600
Ribeirão Pires ....................4828-1868
Santo André-Centro............2191-8700
Santo André Shop. ABC.......2105-6100

Suzano Shop. ....................2148-4600
São Paulo Interior: 
Bragança Paulista..............4034-3020
Campinas-Centro ...............2102-1700
Campinas-Extra Abolição..........3271 2004
Campinas Shop. ................3229-8899
Campinas-Shop. Galleria ...... 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop....... 3756-9939
Caieiras   ..........................4442-3114
Ibitinga..............................3341-8210
Indaiatuba.........................3318-1000
Itapetininga .......................3373-2144

Itupeva-Outlet Premium......4496-7111
Jaboticabal Shop. .............3203-3008
Jaú Shop. ..........................3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. .......3395-3688
Limeira Shop. ....................3404-8899
Marília Aquarius.................2105-3888
Matão................................3382-2771 
Mogi Mirim ........................3814-6060
Piracicaba .........................3433-9066
Piracicaba Shop. ...............3413-5557
Praia Grande-Litoral Plaza......3491-8000
Plaza Shopping Itu.............4022-7275

Ribeirão-Novo Shop.  ............2101-6400
Rio Preto-Centro ................2137-5910
Rio Preto Shop. .................3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida .....2137-0070
Salto..................................4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli .........3626-5553
São Carlos-Iguatemi...........3307-8686
S.J Campos-Center Vale......2139-6700
Sumaré..............................3883-8888
Taubaté Shop. ...................3411-5000
Vinhedo ............................3876-3788
Litoral Plaza Shop.............. 3491-8000
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PAULO VITOR/AE–19/3/2010

Em São Paulo, vários municípios
já estão adotando suas leis pró-
prias para restringir o uso de sa-

colas plásticas. Entre elas, as cida-
des de Sorocaba, Piracicaba, Gua-
rulhos, Osasco e Jundiaí. A capi-
tal paulista chegou a ter um proje-
to de lei a respeito do assunto,
que foi vetado em janeiro pelo
prefeito Gilberto Kassab.

O Projeto de Lei 577/ 2007, de
autoria dos vereadores Gilson

Barreto e Claudinho de Souza
(PSDB), determinava que os es-
tabelecimentos comerciais da ca-
pital substituíssem o uso de em-
balagens plásticas por sacolas
reutilizáveis ou “confecciona-
das em materiais de fontes reno-
váveis ou recicláveis”.

Kassab vetou a lei porque ain-

da pairavam dúvidas sobre a efi-
cácia ambiental da medida. Um
parecer técnico da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente colo-
cava dúvidas especialmente so-
bre a tecnologia oxibiodegradá-
vel. Nesse sistema, um aditivo
químico é colocado na resina
plástica para acelerar sua degra-

dação na natureza.
“Se foram utilizados aditivos

químicos aceleradores da rea-
ção do polímero com o oxigênio,
o que diminui o tempo de decom-
posição, pode haver contamina-
ção do meio ambiente com me-
tais pesados”, afirmou o parecer
da Prefeitura. / ANDREA VIALLI

Hábito. Compras são embaladas em supermercado: redes começam a adotar medidas para reduzir consumo de plástico
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