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A todas CCaL, CCLL, DOMADORAS, LEOS e CLUBES do Distrito LC-5 PIP AUGUSTIN 

SOLIVA. 

 

  Estou escrevendo estas poucas palavras como assessor de meio ambiente do nosso 

distrito. Em princípio, tenho como premissa narrar alguns fatos que, mediante sua leitura por meus 

companheiros, companheiras, domadoras e leos, poderão adotar outra postura quanto ao nosso meio 

ambiente. 
 
  Existe um pensamento antigo que diz “se você quiser saber a riqueza de uma casa, basta 

olhar ou vasculhar o lixo que ela produz, deixado em sua calçada para coleta”. Nasce deste pensamento 

(acredito) uma questão que talvez as pessoas já perceberam, ou seja, com este lixo deixado em 

calçadas, é por vezes minuciosamente vasculhado por pessoas simples, às vezes marginalizadas e 

deverasmente esfomeadas. 
 
  A grande maioria dessas pessoas são os verdadeiros fiscais e protetores do nosso meio 

ambiente. São catadores de lixo. A eles, devemos nosso respeito e gratidão. Sem luvas ou qualquer 

equipamento de proteção, abrem sacos de lixo e retiram aquilo que para nós é imprestável, mas, de 

grande valia e que se transformará em dinheiro e comida. 
 
  São verdadeiros “cavalos” puxando carroça, e sua sobrecarga, que contribuem para a 

melhora do meio ambiente (isto é, córregos, riachos, rios e mares), encaminhando esse material para 

processo de reciclagem: papelão, vidro, plásticos, alguns metais, enfim, sem que se apercebam, 

demonstram uma capacidade ímpar. 
 
  Estas pessoas são realmente os assessores do meio ambiente e sem qualquer proteção do 

Estado, contribuem para a limpeza da natureza e não pedem nada em troca, apenas respeito. 
 
  Quando um catador de lixo bater a sua porta, trate-o com dignidade, pois, tenha certeza 

que estará diante de uma pessoa humilde e talvez sem ter qualquer conhecimento cientifico daquilo 

que faz, é o protetor do meio ambiente. 

 
 

CL. Mauro Ortega – Assessor do Meio Ambiente. 

  


