
CERRADO
Goiânia, QUINTA-FEIRA, 17 de agosto de 2017

Senador Wilder Morais 
orienta prefeitos sobre 
Lei dos Resíduos Sólidos

Wilder conseguiu R$ 18 
milhões para construção de 
um hospital em Aparecida
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CULTURA / POESIA

Amor é fogo que arde sem se ver

(Camões)

Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se e contente;
É um cuidar que ganha em se perder;

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Casamento

(Adélia Prado)

Há mulheres que dizem:
Meu marido, se quiser pescar, pesque,
mas que limpe os peixes.
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar.
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,
de vez em quando os cotovelos se esbarram,
ele fala coisas como ‘este foi difícil’
‘prateou no ar dando rabanadas’
e faz o gesto com a mão.
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez
atravessa a cozinha como um rio profundo.
Por fim, os peixes na travessa,
vamos dormir.
Coisas prateadas espocam:
somos noivo e noiva.Nos corações humanos 
amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Casamento

(Ferreira Gullar)

Quando você for se embora,
moça branca como a neve,
me leve.
Se acaso você não possa
me carregar pela mão,
menina branca de neve,
me leve no coração.
Se no coração não possa
por acaso me levar,
moça de sonho e de neve,
me leve no seu lembrar.
E se aí também não possa
por tanta coisa que leve
já viva em seu pensamento,
menina branca de neve,
me leve no esquecimento.somos noivo e noiva.
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

Soneto de fidelidade

(Vinicius de Moares)

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

O AMOR

LEIA conteúdo completo em: 
www.revistabula.com/6674-10-poemas-
de-amor-para-recitar-e-rolar-sem-mo-
deracao/
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MEIO AMBIENTE

JOÃO CARVALHO
 
Sancionada em 2 de 

agosto de 2010, a Lei nú-
mero 12.305, que insti-
tui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), 
segue sendo uma gran-
de dor de cabeça para 
os prefeitos. Apesar de 
ser uma legislação atual 
e com instrumentos im-
portantes para permitir 
o avanço necessário ao 
País no enfrentamento 
dos principais problemas 
ambientais, sociais e eco-
nômicos decorrentes do 
manejo inadequado dos 
resíduos sólidos, muitos 
gestores não consegui-
ram implementar o seu 
PGIRS (Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos 
Sólidos), previsto em lei.

A PNRS determinava 
prazo de quatro anos para 
as cidades se adequarem 
às novas regras. Mas por 
absoluta falta de recursos, 
na maioria dos casos, as 
prefeituras não consegui-
ram transformar os lixões 
em aterros sanitários. 
Essa é a triste realidade na 
maioria dos 246 municí-
pios goianos.

Elas deveriam entrar 
em prática em 2014. Mas, 
em julho de 2015, o Sena-
do aprovou projeto que 
prorrogou esse prazo. As-
sim, capitais e municípios 
de região metropolitana 
terão até 31 de julho de 
2018 para acabar com os 
lixões. Os municípios de 
fronteira e os que contam 
com mais de 100 mil habi-

tantes, com base no Censo 
de 2010, ganharam prazo 
até 2019. Já as cidades que 
têm entre 50 e 100 mil ha-
bitantes terão que resol-
ver essa questão até 31 de 
julho de 2020. Os municí-
pios menores, com menos 
de 50 mil habitantes, de-
vem estar de acordo com a 
lei até 31 de julho de 2021.

Essa articulação con-
tou com apoio do senador 
Wilder Morais (PP) na épo-
ca, pelo conhecimento de 
que a maioria das prefei-
turas não teria condições 
financeiras para construir 
os aterros sanitários den-
tro das especificações 
determinadas por lei. “Os 
prefeitos contavam com 
poucos recursos na épo-
ca. E ainda tivemos a crise 

que iniciou em 2015, o que 
só fez agravar a situação”, 
lembrou Wilder.

Mas hoje o senador Wil-
der Morais vê com preo-
cupação a situação e faz 
alerta aos prefeitos que 
assumiram em janeiro 
desse ano para que ace-
lerem esse processo sob 
pena do prazo se esgotar 
sem que eles atendam as 
determinações da legis-
lação ambiental e tenham 
problemas com a Justiça.

De acordo com o se-
nador, a Lei 12.305 não 
se limita à construção de 
aterros em substituição 
aos lixões, mas também 
prevê investimentos na 
reciclagem para reutili-
zação e até mesmo com-
postagem. “Sabemos que 

implementar todas as de-
terminações da lei não é 
barato. Uma alternativa 
entre as prefeituras seria 
a criação de consórcios, o 
que poderia baratear os 
custos”, alerta o senador 
Wilder, lembrando iniciati-
vas como essas na Região 
do Vale do São Patrício.

Enfim, o senador Wil-
der lembra que a nova le-
gislação deu prioridade à 
redução do volume de re-
síduos gerados, ampliou a 
reciclagem, aliando meca-
nismos de coleta seletiva 
com inclusão social de ca-
tadores. A lei prevê ainda 
a extinção de lixões, que 
devem ser transformados 
em aterros sanitários, que 
receberão apenas resídu-
os orgânicos.

Wilder orienta prefeitos 
sobre prazos para cumprir 
Lei dos Resíduos Sólidos
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4 goiânia, QUinTa-feira, 17 de agoSTo de 2017

Senador Wilder participa em Apaecida de Goiânia de uma edição do Governo Junto de Você, em que são 
oferecidos vários serviços à população. Presentes no lançamento do programa o vice-governador José Eliton, 
o prefeito Gustavo Mendanha e a primeira-dama Naiara Medanha, os deputados Marlucio e pastor Jeferson, 
vários secretários de estado e do município. O senador conseguiu no Ministério da Saúde R$ 18 milhões para 
construção de um hospital em Aparecida e que a primeira parcela no valor de R$ 9,8 milhões já foi pago.

Senador Wilder participa também em Hidrolândia de mais uma edição do Programa Goiás na Frente, 
que entrega mais obras ao talentoso prefeito Paulinho, que é também presidente da Associação Goiana 
dos Municípios. Presentes o governador Marconi, o vice/governador José Eliton, o deputado federal Ale-
xandre Baldy, os deputados estaduais Francisco de Oliveira, Virmondes Cruvinel, Lincoln Tejota, dezenas 
de prefeitos e lideranças da região.
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