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   Todos sabem dos graves problemas ambientais representados pelo descarte 
inadequado de lixo nos chamados lixões. Além da poluição visual e atmosférica 
(causada pela emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, como o 
metano) ocorre a contaminação do solo e possivelmente do lençol freático 
devido à absorção do chorume – líquido contaminado resultante da 
decomposição do material orgânico. Isso sem falar da proliferação de doenças e 
insetos, e do perigo real de acidentes para aqueles que por sobrevivência, se 
veem na contingência de ter que catar lixo em locais que não possuem sequer a 
separação adequada do lixo hospitalar. Uma calamidade social e ambiental.
    Causa estranheza, a notícia veiculada recentemente por órgão de 
comunicação do sul do estado sobre o problema do lixo, em que a Prefeitura do 
belo município de Vargem Alta aparece como exemplo de correto descarte do 
lixo em um suposto aterro sanitário localizado na comunidade de Boa 
Esperança, Distrito de Jaciguá, o qual segundo a reportagem estaria 
devidamente licenciado pelo IEMA. Alertados por moradores de Boa Esperança 
que reclamam da proliferação de moscas na comunidade, estivemos no “aterro 
sanitário” e o que vimos é no mínimo estarrecedor. O tal “aterro” está localizado 
em uma bela paisagem entre as montanhas, sendo sua proximidade denunciada à 
distância pelos urubus, que infestam o local. O ambiente está a céu aberto, 
contrariando a definição de aterro  sanitário que se encontra na própria 
reportagem citada. Não existe sistema de drenagem do chorume e nem caixa 
seca, contrariando mais uma vez aquilo que se entende como aterro sanitário. O 
que se constata é a infiltração de chorume pelo  solo, com o claro risco de 
contaminação do lençol freático e de um córrego que passa ali perto. Também 
não existe nenhum sistema de drenagem de gases como o metano.  No local 
constatamos a inexistência de qualquer separação do lixo. Vidro, plástico, papel, 

“Sou a favor da greve quando o servidor não é ouvido ou desrespeitado, isso e democracia. Nós servidores temos direito a 
reajuste salarial e aumento do ticket de alimentação, como também correção no plano de carreira do qual somos vitima de 
locupletamento (quando o prefeito legisla a favor próprio), não podemos deixar que o prefeito a cada mês trabalhado tenha 15 
pontos, enquanto o servidor comum obtenha  15 pontos a cada ano trabalhado. Vamos lutar pelos professores, motoristas, 
trabalhador braçal, serventes, aux. Administrativo, aux. De enfermagem, médicos, vigias, agentes fiscais, cozinheiras 
merendeiras, etc. Estamos reivindicando também o ticket de alimentação para as agentes de saúde. Sou a favor do que é justo e 
por isso luto pelo servidor”. Finalizou Samuel Coveiro - servidor público de Vargem Alta.

VARGEM ALTA:  TERRA DAS ÁGUAS, DO VERDE E DO LIXÃO

PREFEITURA DE VARGEM ALTA TRATA COM DESCASO O SERVIDOR PÚBLICO
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Distrito de Jaciguá e Comunidade de Boa 
Esperança não aguentam mais transtornos 
trazidos pelo lixão. São moscas, mau cheiro 
e grande quantidade de urubus no local, e 
pedem que o legislativo fiscalize o caso.

‘‘
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restos de comida, entre outros, são simplesmente descartados a  céu aberto, 
sendo depois aterrados por uma máquina da Prefeitura, que faz esse serviço duas 
vezes por mês. A única separação é a de garrafas pets, para posterior venda. 
Quem nos informou destes fatos foram os próprios trabalhadores que faziam a 
separação das garrafas para um particular, o qual não quiseram identificar. 
Constatamos que os trabalhadores – visivelmente assustados – não dispunham 
dos equipamentos básicos de segurança para realizar suas atividades em meio ao 
grande perigo de contaminação. Também nos disseram não possuir vínculo 
formal com seu empregador, que já há algum tempo explora o lixão. Com tudo 
isso, fica claro que o tal “aterro sanitário”, não passa de mais um lixão a poluir a 
paisagem natural. 
   Solicitamos à Prefeitura de Vargem Alta, na pessoa de Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, que nos fornecesse cópia da licença ambiental dada pelo 
IEMA, mas a resposta do Secretário é a de que não poderia fornecê-la sem a 
autorização Prefeito Eliezer Rabello, o qual se encontrava de férias, apesar de o 
Vice-Prefeito João Bosco Dias estava exercendo interinamente suas funções. 
   Em vista desses fatos, e da incorreção da notícia anteriormente publicada, a 
população de Boa Esperança clama por providências das autoridades 
ambientais municipais para que resolvam o triste problema do lixão, tornado 
ainda mais grave por sua localização, em um dos municípios mais bonitos e 
verdes do Brasil, com um enorme potencial turístico, mas que infelizmente, 
apesar da propaganda, jamais dispôs de uma política de preservação ambiental 
séria. Um município que apesar de cobrar taxa de esgoto de sua população, lança 
todo seu esgoto, in natura, nos rios e córregos (mas isso já é outa 
história). Desse jeito fica difícil manter o slogan de “Cidade das Águas e do 
Verde”. 

Diferença entre lixão e aterro sanitário 
As áreas conhecidas como lixão ficam a céu aberto. Provoca poluição visual, 
mau cheiro, proliferação de insetos e doenças. Quando chove, o chorume 
(líquido poluente originário da decomposição de resíduos orgânicos) do lixão 
escorre para rios, poluindo-os. Também existe a contaminação do lençol 
freático. Os aterros sanitários, por sua vez, ficam cobertos.  Eles evitam 
proliferação de ratos e insetos e o chorume é canalizado para sistema de caixa 
seca, que não vai para os rios e possui sistema de drenagem de gases.
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