Sacolinha, voto e atitude
Coriolano Xavier*
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A sacolinha plástica dos supermercados voltou. Não dá pra dizer que isso é ruim em si, pois o
artefato tem um papel de conveniência que foi consagrado por anos de uso no varejo e, assim,
adquiriu um lugar próprio em nossa cultura de consumo.
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Mas talvez seja válido perguntar: das razões de cenário ambiental que levaram ao debate e
proposta de suspensão da sacolinha no varejo de auto-serviço, meses atrás, o que mudou
agora para se passar uma borracha em tudo?
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Está certo que a questão nunca foi uma unanimidade. Mas isso, em geral, é o que ocorre
quando surgem proposições que revisam conceitos e mudam paradigmas. O fato é que
continuaremos a jogar no lixo de 2,5 a 3 bilhões de sacolinhas/mês, só no Estado de S. Paulo
(segundo estimativas publicadas na imprensa, no auge das discussões).
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Pessoalmente continuarei a me abster da sacolinha plástica nas compras, em favor de uma
“sacolona” de lona, herança de minha mãe, procedimento que acabei adotando durante os
debates que precederam a épica proibição da sacolinha, no início deste ano. Por quê?
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Porque ela vem de energia fóssil e tem pegada de carbono, porque o aquecimento da Terra é
real (ou pelo menos opinião dominante entre os cientistas), porque as toneladas e toneladas
de sacolinhas demoram a degradar e porque não há estrutura suficiente para coleta seletiva e
reciclagem de lixo na cidade onde moro.
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Na maioria das cidades de porte pelo Brasil afora, aliás, essa situação se repete. Às vezes, até
já existem processos organizados de coleta seletiva; mas é comum encontrar um descompasso
entre os necessários investimentos e incentivos para a industrialização do lixo, quebrando
assim a corrente da eficiência na reciclagem.
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Um dos caminhos para mudar essa realidade está no voto, buscando o comprometimento dos
candidatos com políticas que construam uma urbanidade mais sustentável. Agora mesmo
teremos uma grande rodada de eleições municipais que é oportunidade para se debater e
alertar as pessoas sobre a importância de plataformas políticas que também tragam ganhos
sustentáveis para o dia a dia das cidades.
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Em sustentabilidade o homem é o que mais conta. Seja como beneficiário, seja como agente.
Muito antes dos pressupostos e políticas públicas para a chamada economia verde (ainda
engatinhando), temos que tomar partido e mudar atitudes pessoais em prol de uma economia
e de uma vida mais sustentável.

de

Isso implica em revisar hábitos, conhecer mais e até votar na sustentabilidade. Não importa se
for milimétrico o avanço. Se os problemas existem, alguma coisa tem que ser feita. Isso é o
que nos faz ser uma humanidade.
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CCAS -Conselho Científico para Agricultura Sustentável - CCAS é uma organização da
Sociedade Civil, criada em 15 de abril de 2011, com domicílio, sede e foro no município de São
Paulo-SP, com o objetivo precípuo de discutir temas relacionados à sustentabilidade da
agricultura e se posicionar, de maneira clara, sobre o assunto.
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O CCAS é uma entidade privada, de natureza associativa, sem fins econômicos, pautando suas
ações na imparcialidade, ética e transparência, sempre valorizando o conhecimento científico.
Os associados do CCAS são profissionais de diferentes formações e áreas de atuação, tanto na
área pública quanto privada, que comungam o objetivo comum de pugnar pela
sustentabilidade da agricultura brasileira. São profissionais que se destacam por suas
atividades técnico-científicas e que se dispõem a apresentar fatos concretos, lastreados em
verdades científicas, para comprovar a sustentabilidade das atividades agrícolas.
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A agricultura, apesar da sua importância fundamental para o país e para cada cidadão, tem
sua reputação e imagem em construção, alternando percepções positivas e negativas, não
condizentes com a realidade. É preciso que professores, pesquisadores e especialistas no tema
apresentem e discutam suas teses, estudos e opiniões, para melhor informação da sociedade.
É importante que todo o conhecimento acumulado nas Universidades e Instituições de
Pesquisa seja colocado a disposição da população, para que a realidade da agricultura, em
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*Membro do CCAS – Conselho Científico para a Agricultura Sustentável; Professor do Núcleo
de Estudos do Agronegócio da ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing.
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Fonte: Revista Fator Brasil [Portal]. Disponível em:
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