
REPORTAGEM DE CAPA [VAREJO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO] 

Use sacolas retornáveis. 
0 Planeta agradece e os 
BELO HORIZONTE E SÃO PAULO SÃO CAPITAIS EM QUE OS SUPERMERCADOS DÃO EXEMPLO 
DE VAREJO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO E SE TORNAM REFERÊNCIA PARA TODO O PAÍS 

Na página ao lado, 
exemplares da 
coleção "Artistas 
Solidários" que 
será lançada em 
fevereiro 

• Giovanni Peres 

Vamos tirar o Planeta do sufoco. O futuro 
está em nossas mãos, use sacolas re-
tornáveis. As duas frases que você leu 

antes dessa se completam. E não é para me-
nos. Representam o fim do uso de sacolinhas 
plásticas descartáveis em São Paulo capital e 
em Belo Horizonte. 

A primeira - "Vamos tirar o Planeta do su-
foco" - é o lema da campanha educativa que 
está em lançamento na cidade de São Paulo 
neste mês; a segunda - "0 futuro está em 
nossas mãos, use sacolas retornáveis" - é o 
lema da campanha que livrou em 2011 o meio 
ambiente de BH das sacolinhas plásticas des-
cartáveis, transformando-a na primeira capital 
do País a obter esta conquista. 

Para se ter uma ideia da dimensão do 
sucesso alcançado em Belo Horizonte, vale à 
pena observar os seguintes números: até 17 
de abril de 2011, véspera da entrada em vi-
gor da lei municipal 9.529/2008, apoiada pela 
campanha educativa em prol do uso de sa-
colas retornáveis, a capital mineira consumia 
450 mil sacolinhas descartáveis de polietileno 
comum ou de polietileno aditivado (oxidegra-
dável) por dia. 

Já em 18 de dezembro de 2011, ou seja, 
oito meses depois do início da lei e da campa-
nha, o consumo passou para 15 mil unidades 
por dia. Isto representa uma redução próxima a 

97%. Com outra boa notícia: os 3% ainda con-
sumidos não são mais de polietileno comum ou 
polietileno oxidegradável, que têm origem na 
química do petróleo; os 3% restantes são de 
plástico à base de amido de milho, compostá-
vel, de impacto menor na natureza. 

DE BH A TÓQUIO 
Estima-se que o meio ambiente em BH 

deixou de receber o descarte de 70 milhões 
de sacolinhas plásticas de abril a novembro de 
2011. Se atadas umas nas outras, elas forma-
riam uma fita de plástico de 24 mil quilômetros 
de extensão. De BH a Tóquio, no Japão, em 
linha reta a distância é de cerca de 18 mil 
quilômetros. 

Assim, a fita de plástico feita por sacolinhas 
descartáveis seria suficiente para ir a Tóquio e 
ainda sobrariam 6 mil quilômetros para viajar 
até a Austrália, pois da capital japonesa ao 
norte da Austrália a distância é próxima de 6,5 
mil quilômetros. 

A expectativa em Minas Gerais agora é a de 
que as conquistas de Belo Horizonte possam al-
cançar todos os municípios mineiros. Projeto de 
lei em tramitação na Assembleia Legislativa de 
Minas propõe a extensão para todos os minei-
ros dos benefícios obtidos pelo meio ambiente 
na capital mineira. A expectativa é de votação 
da lei ainda no primeiro semestre de 2012. 
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com dimensões de 40 cm x 50 cm x 12 cm e 
capacidade para 15 quilos. 

Andrea Neves havia contatado reconheci-
dos artistas plásticos mineiros ou seus repre-
sentantes, convidando-os a autorizarem o uso 
da imagem de uma obra para ilustrar uma 
sacola da coleção. Em poucos dias, a presiden-
te já tinha conseguido 10: Amílcar de Castro, 
Fernando Lucchesi, Fernando Pacheco, Fernan-
do Velloso, Jorge Fonseca, Jorge dos Santos, 
José Octávio Cavalcanti, Marco Túlio Resende, 
Sema Weissman e Taís Heit. 

COMO ENCOMENDAR 
As primeiras reuniões entre o Servas e 

AMIS para a organização do projeto tiveram 
início em setembro. Já em outubro, durante a 

comenda de sacolas. A empresa responsável 
pela fabricação e posterior entrega da coleção 
nos supermercados é a Valbags. 0 contato para 
encomenda é pelo telefone 31 3213 7800 ou 
pelo e-mail j.costabile@terra.com.br. 

Nesta página 
e ao lado, a 

coleção completa 
de sacolas 

reutilizáveis 
"Artistas Solidários" 

Exemplar de 
sacola retornável 

com o símbolo da 
campanha que 

está sendo feita 
em São Paulo a 

partir deste mês 

25a. Superminas, em Belo Horizonte, era assi-
nado o termo de parceria entre as duas insti-
tuições. A partir daí, técnicos se reuniram para 
montar a logística de produção e distribuição. 
0 lançamento oficial ainda está sendo organi-
zado, mas deve ocorrer no final de fevereiro, 
com as sacolas chegando às lojas no início de 
março. 

Para participar da campanha, os supermer-
cados devem assinar um termo de adesão à 
iniciativa e, simultaneamente, fazer sua en-

Na página ao lado, 
consumidora passa pelo check 

out em abril com sua sacola 
retornável, comprovando 

a adesão já nos primeiros 
dias da campanha em BH, 

abaixo, o presidente da AMIS, 
José Nogueira, ao lado da 

presidente do Servas, Andrea 
Neves, após a assinatura 

do termo de parceria entre 
as duas instituições para o 
lançamento da campanha 

"Artistas Solidários" 
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Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 17, n. 194, p. 44-47, jan./fev. 2012.




