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Os shows da banda CO2 Zero
têm baixa pegada ecológica: a
energia que abastece os ins-
trumentos é gerada por Re-
nan de Oliveira, ciclista ofi-
cial. Uma bicicleta conectada
a geradores elétricos, uma
criação do engenheiro José
Carlos Armelin, baterista do
quarteto (quinteto, com Re-
nan), permite energia sufi-

ciente para o show com uma ho-
ra de pedaladas.

O estudante Carlos Giannoni
(foto), de 25 anos, venceu a séti-
ma edição do Concurso Universi-
tário de Jornalismo da CNN
com a reportagem Pedal sustentá-
vel. Seu vídeo mostra o trabalho
da banda, de Santa Bárbara
d’Oeste (SP). Carlos, que
estuda no Instituto Supe-
rior de Ciências Aplica-
das (Isca) em Limeira,
considera os contatos o
prêmio mais importante do
concurso. “Até mais que a via-
gem para Atlanta”, conta.

A cerimônia de premiação
aconteceu na capital paulista
na quarta-feira. A jornalista

Afra Balazina, repórter de am-
biente do Estado, participou
da comissão de triagem.

Carlos queria fazer algo dife-
rente para a competição com o
tema “energia renovável”. “Não
queria falar de energia solar,
energia eólica”, explica. “Essas

coisas já são conhecidas. Eu
queria algo mais lúdico e

tinha ouvido falar numa
banda que usava bicicle-
ta para gerar energia.” Pe-

lo Google, conseguiu con-
tato com os membros da

banda. Acompanhado de dois
amigos, ele produziu uma hora
de gravação, transformada em
um vídeo de 2 minutos, que pos-
tou no YouTube.
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O Walmart deixou de enviar
aos aterros neste ano 56% de
todo resíduo sólido gerado
com a operação de suas lojas.
Foram mais de 20 milhões de
quilos de resíduos composta-
dos ou reutilizados. Desse to-
tal, 3,4 milhões de quilos fo-
ram transformados em adubo
e 1,2 mil quilos, em ração ani-
mal. A empresa quer reduzir
em 60% o envio de resíduo
aos aterros até o fim do ano.
Hoje, 15 de suas lojas reciclam
90% do resíduo. / CEDÊ SILVA e

KARINA NINNI, com AGÊNCIAS

Banda que
gera energia
com pedaladas
rende prêmio

Walmart manda 56%
menos lixo a aterro

}

Estúdio de design faz
lixo virar produtos
No TerraCycle, caixas são transformadas em estojos e placas de circuitos,
em relógios; empresas usam produção como ferramenta de marketing
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Em Trípoli, gazela perambula nas ruínas
bombardeadas do complexo de Abdullah
Al-Senussi, chefe do Serviço de Inteligên-
cia da Líbia e cunhado de Muammar Gaddafi

Funcionário
limpa cabeças
preservadas
de crocodilos
antes de serem
vendidas como
souvenires
em uma fazen-
da em Davao,
Filipinas.
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Do lixo. Garrafas PET decoram paredes de escritório: inovação
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Um estúdio de design no Estado
de Nova Jersey, o TerraCycle,
criou uma iniciativa colaborati-
va para desenvolver “soluções
para o lixo”. A empresa recolhe
lixo e o transforma em bolsas,
alto-falantes portáteis, cader-
nos e outros produtos, que são
vendidos em redes atacadistas
como Target e Walmart.

Mais especificamente, a Ter-
raCycle coleta o excedente da
produção de embalagens de uma

empresa e o transforma em obje-
tos crivados de nomes de marcas
– uma maneira barata e politica-
mente correta de ampliar a divul-
gação de uma companhia.

O departamento de pesquisa e
desenvolvimento tem até tritu-
rado fraldas, em busca de uma
nova maneira de reciclá-las.
“Aqui, a nojeira não tem limi-
tes”, disse Tiffany Threadgould,
de 37 anos.

Ela tem sido a principal desig-
ner da TerraCycle nos últimos
três anos, criando estojos para

lápis feitos com caixas de suco e
relógios feitos com base em pla-
cas de circuitos.

Atividades. A TerraCycle, que
reúne mensalmente 1 bilhão de
unidades descartadas, está en-
volvida principalmente na reci-
clagem, conta Albe Zakes, dire-
tor de publicidade da empresa.

No entanto, os projetos dessa
área, que representam cerca de
10% da atividade da empresa,
são seus produtos mais visíveis –
a isca que convence empresas co-

mo a Kraft a estabelecer parce-
rias com a TerraCycle. Suas ini-
ciativas de design são ferramen-
tas de marketing e material publi-
citário que reiteram e amplifi-
cam uma mensagem: o lixo pode
ser divertido.

“Não existe lixo”, diz o mani-
festo pintado com spray no ve-
lho sofá da sala da TerraCycle.
Nas paredes há relógios feitos
com teclas de computador, te-
souras e uma roda de bicicleta;
espelhos antigos pintados; e o lo-
gotipo da empresa, semelhante
ao símbolo do infinito, construí-
do a partir de caixas de suco.

O estúdio de Tiffany se asse-
melha a outros de design espa-
lhados pelo mundo, exceto pelas
prateleiras, repletas de caixas de
biscoito, embalagens de iogurte,
tampinhas de garrafa, tubos de
pasta de dente, etiquetas de rou-
pa e testes de gravidez. Testes de
gravidez? “Pois é, recebemos to-
do o tipo de coisa de nossos par-
ceiros”, disse Tiffany. / NYT.
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