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A Secretária de Coordenação 

Planejamento e Meio 

Ambiente Luciana Ferrari 

Silveira, acompanhada da 

bióloga Letícia Freitas se fez 

presente na rádio Marajá, na 

manhã da última quinta-

feira,23 de abril. O assunto 

abordado no programa 

Panorama 286 foi o “Crime 

Ambiental”. Mesmo sabendo que jogar lixo em terrenos baldios e esquinas é crime 

ambiental, muitas pessoas insistem em cometer a atitude anti-social que prejudica o meio 

ambiente. O desrespeito é cometido há muito tempo em nosso município, onde os mais 

variados tipos de resíduos são descartados incorretamente. O Departamento de Meio 

Ambiente continua o trabalho de fiscalização em todos os bairros e de notificação dos 

responsáveis pelos descartes, que tem 24 horas para limpar o local, depois de 

notificados. Segundo a Secretária de Coordenação Planejamento e Meio Ambiente 

Luciana Ferrari Silveira a Secretaria de Obras Urbanas efetua a remoção dos resíduos e 

no outro dia o foco e acumulo de lixo inicia-se novamente, “Em vistorias in loco, ficamos 

muito tristes com o que encontramos: latas, entulhos, carrinhos de bebe, sofás, camas, 

resíduos de construção, etc. Cada pessoa é responsável pelo seu lixo. Pedimos a 

conscientização das lojas, principalmente com estabelecimentos do ramo alimentício que 

descartam o lixo sem estar devidamente ensacado”. Outra questão a ser destacada é o 

cuidado com o horário de colocar o lixo domiciliar no contêiner ou tonéis, “Nos bairros o 

caminhão passa para efetuar o recolhimento três vezes por semana, segundas, quartas e 

sextas-feiras e terças, quintas e sábados, logo que o caminhão recolhe o lixo, em poucas 



horas já está cheio novamente. O morador não tem devida consciência que o caminhão 

voltará na quarta-feira, pedimos que deixe o lixo amarrado dentro de uma lata ou em um 

balde num cantinho e retire no dia de coleta”, finalizou Luciana. Solicitamos a comunidade 

rosariense queao presenciar um crime ambiental efetue denuncias que podem ser 

realizadas na Secretaria de Coordenação Planejamento e Meio Ambiente pelo telefone 

55-3231-2844 ramais 238 e 244 ou com a Vigilância Sanitária 55-3231-8526. 


