17

o dia I Domingo, 6.1.2019

VIDA E MEIO AMBIENTE

Campanha recicla material escolar
Além de reaproveitar objetos para nova matéria-prima, programa nacional premia ONGs e escolas

A

cada início de ano letivo, materiais escolares são descartados
e trocados por novos
por milhões de estudantes de
todo país. São incontáveis canetas, borrachas, lápis e apontadores que vão para aterros
sanitários e lixões. Na contramão do desperdício, entretanto, a campanha Faxina nos
Armários busca que consumidores, instituições e empresas doem esses objetos para
reciclagem.
A ação, que faz parte do
Programa Nacional de Reciclagem de Instrumentos de
Escrita da Faber-Castell em
parceria com a Terracycle,
está na sétima edição. Além
de buscar o reaproveitamento para a fabricação de novos
itens, como bancos e lixeiras,
premia ONGs e escolas públicas com material escolar
e dinheiro.
No Rio, há oito pontos públicos de coleta, entre eles as
filiais do Cefet, e já existem
90 instituições cadastradas
no concurso. As doações também podem ser feitas pelos
Correios. Mais informações
no site www.terracycle.com.
br/pt-BR/brigades/brigadade-instrumentos-de-escritafaber-castell.
No ano passado, o Colégio Estadual Professor Magalhães Neto, na Bahia, ganhou um ano de itens de escrita grátis por ter coletado
o maior número de material
para reciclagem em todo o
Brasil. A diretora da instituição, Maria Auxiliadora, afirmou que a reciclagem trouxe
um novo olhar sobre o meio
ambiente para os alunos.
“Desde o início da campanha, vimos a diferença em
nossos alunos sobre consciência ambiental; hoje eles
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ABSURDO!

Descarte do
lixo é de 90%

Escola da Bahia ganhou concurso e foi premiada com material escolar novo em folha
O Programa
Nacional de
Reciclagem de
Instrumentos
de Escrita
Faber-Castell
começou no
ano de 2012

Material
(esq.)
que seria
descartado é
encaminhado
para passar
por reciclagem

sabem o que pode ser jogado
na natureza e o que devem
trazer para a reciclagem”,
pontuou.
O estudante Emerson,
campeão na coleta entre os
colegas de classe, celebrou
a vitória. “O projeto reduz
a poluição e é um reconhecimento nacional que realmente traz muito orgulho

números

1,5 MILHÃO

4 mil

de itens de material escolar,
como canetas e lápis, já foram
arrecadados para reciclagem
na campanha Faxina nos
Armários, ao longo de sete
anos em todo país

instituições, entre escolas e
ONGs, participam do Programa
Nacional de Reciclagem de
Instrumentos de Escrita,
realizado pela Faber-Castell em
parceria com a TerraCycle

para cada um de nós”.
Após a coleta, o processo
de reciclagem inclui procedimentos como a separação,
lavagem e a extrusão. Os resíduos são transformados em
matéria-prima para a produção de vários objetos.
Reportagem da estagiária Luana Dandara
sob supervisão de Angélica Fernandes

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PEDRO IVO DA COSTA, Oficial Registrador, Titular do Cartório do Segundo Oficio, 1ª.
Circunscrição Imobiliária de Valença, Estado do Rio de Janeiro, nomeado na forma da
lei, etc. FAZ SABER, pelo presente e de conformidade com o que estabelece o artigo 26
e seguintes da Lei 9.514, de 1997, que foram depositados neste Cartório, situado na Rua
dos Mineiros, 160- Lj 2, nesta Cidade de Valença, por parte da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, como Credora Fiduciária do Contrato Habitacional nº 809457000525-8 os
documentos relativos ao débito em cobrança, relativamente ao imóvel situado nesta
Cidade de Valença, na rua Projetada A, com acesso pela rua Sargento Mesquita lote
06, São Jos é das Palmeiras, Spalla I, ficando devidamente INTIMADOS os
DEVEDORES, CARLOS HENRIQUE DE MELLO BARBOSA, CIC nº 657.482.807-44,
e DANIELE MARIA DE QUEIROZ THEODORO MELLO BARBOSA, CIC nº
074.001.767-57, nesta Cidade de Valença, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da 3ª e última publicação deste Edital, comparecerem à Agencia local da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, situada na Praça Visconde do Rio Preto n. 220, para quitar o
débito existente ,que nesta data é de R$ 45.026,49, atualizado com os acréscimos
legais, sob pena de não o fazendo, consolidar-se a propriedade do imóvel acima citado,
em favor da Credora Fiduciária a Caixa Econômica Federal . PROTOCOLO 44.834Matrícula 13.448. Valença, 13 de novembro de 2018. Pedro Ivo da Costa, Titular. Oficial
do Cartório do Segundo Ofício.

NNApenas 10% dos resíduos
são reaproveitados por meio
da reciclagem ou de outras
técnicas de recuperação de
materiais na América Latina,
de acordo com um relatório
da ONU Meio Ambiente, de
outubro de 2018. Todos os
dias, 145 mil toneladas de
lixo são descartadas de maneira incorreta — a quantidade equivale ao que é gerado por 27% da população latino-americana e caribenha
ou 170 milhões de pessoas.
Os números são da pesquisa
Perspectiva sobre a Gestão
de Resíduos na América Latina e no Caribe.
“Uma verdadeira agenda
de desenvolvimento sustentável deve incluir a gestão
adequada de resíduos. Os benefícios ambientais, sociais
e econômicos associados a
este setor vão desde a redução de gases de efeito estufa
e economia de matérias-primas até a melhoria da matriz
energética dos países, criação
de empregos e aumento do
investimento”, afirmou o diretor regional da ONU Meio
Ambiente, Leo Heileman.

No Rio, há oito
pontos públicos
de coleta e 90
instituições
cadastradas no
Programa de
Reciclagem

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PEDRO IVO DA COSTA, Oficial Registrador, Titular do Cartório do Segundo Oficio, 1ª.
Circunscrição Imobiliária de Valença, Estado do Rio de Janeiro, nomeado na forma da
lei, etc. FAZ SABER, pelo presente e de conformidade com o que estabelece o artigo 26
e seguintes da Lei 9.514, de 1997, que foram depositados neste Cartório, situado na Rua
dos Mineiros, 160- Lj 2, nesta Cidade de Valença, por parte da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, como Credora Fiduciária do Contrato Habitacional nº 855550324257-0 os
documentos relativos ao débito em cobrança, relativamente ao imóvel situado nesta
Cidade de Valença, na rua Hildebrando Lopes n. 687, ficando devidamente
INTIMADOS os DEVEDORES, PAULO HENRIQUE COELHO, CIC nº 955.812.197-53,
e ADRIANA CRISTINA DA SILVA COELHO, CIC nº 965.371.407-49, nesta Cidade de
Valença, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 3ª e última publicação
deste Edital, comparecerem à Agencia local da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
situada na Praça Visconde do Rio Preto n. 220, para quitar o débito existente ,que nesta
data é de R$190.718,27, atualizado com os acréscimos legais, sob pena de não o
fazendo, consolidar-se a propriedade do imóvel acima citado, em favor da Credora
Fiduciária a Caixa Econômica Federal . PROTOCOLO 44.833- Matrícula 9.381.
Valença, 13 de novembro de 2018. Pedro Ivo da Costa, Titular. Oficial do Cartório do
Segundo Ofício.
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