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Unidos pela Educação Ambiental

Ivan Roberto Tauffer

Presidente da Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC)

Em 2018, cumprimos fielmente o objetivo de 

promover a educação ambiental de crianças e 

adolescentes integrantes das escolas públicas 

municipais de Santa Catarina. Novos recordes 

foram a marca da oitava edição do concur-

so, com adesão de 152 CDLs de Santa Catarina, 

1.420 escolas e 196.819 alunos. Com o tema “O 

que você pode fazer para promover um Con-

sumo Consciente?”, inspirados pela eterna vi-

gilância da Liga Sustentável, personagens que 

defendem a natureza, milhares de alunos fo-

ram sensibilizados para refletir sobre a intera-

ção homem/meio ambiente e as atitudes ne-

cessárias para resguardar o equilíbrio ecológico. 

Manifestando-se pelo desenho ou pelo texto,  

a nova geração mostra sua criatividade e sua 
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Mensagem
do Presidente

preocupação com o futuro do planeta Terra.  

Estas verdadeiras lições nos impulsionam a acre-

ditar em um futuro melhor, com mais qualidade 

de vida, em harmonia com o meio ambiente. 

Como forma de fazer uma síntese com as princi-

pais ações do programa, elaboramos esta revis-

ta onde alguns dos belos momentos do RECICLA 

CDL NA ESCOLA estão registrados, funcionan-

do como um breve balanço das atividades do  

Concurso de Redação e Desenho que a cada ano, 

desde sua criação em 2011, ganha mais adeptos 

numa grande corrente em favor da natureza e 

da preservação do meio ambiente.

Agradecemos mais uma vez, alunos, pais,  

professores, CDLs, secretarias municipais de 

Educação, apoiadores, Sicoob, Leo&Leo, SBT-SC  

e demais parceiros, que, juntos, estão fazendo  

o sucesso do programa, incentivando o respeito 

à natureza.

Esperamos contar com a participação de  todos 

vocês em 2019, agora unidos em torno do tema 

Biodiversidade, que vai falar da importância  

da variedade das espécies vivas e o que ela sig-

nifica para o equilíbrio das funções ecossistêmi-

cas e para o desenvolvimento humano.
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Consumo 
Consciente 
como Filosofia 
de Vida

uem não gosta, por exemplo, de com-

prar uma roupa nova, sair para jantar ou 

simplesmente adquirir um livro novo? 

Todos adoram. Mas, o que há por trás 

da confecção da roupa, da produção do 

alimento e do papel que dá vida às histó-

rias? Atrás de tudo isso, e muitas outras 

coisas, estão a natureza e seus elemen-

tos. E foi isso o que o Recicla CDL na Esco-

la tratou na edição 2018 ao apresentar o 

tema Consumo Consciente. 

Em sua oitava edição, o concurso de 

educação ambiental buscou mostrar 

aos alunos do ensino fundamental das 

escolas da rede pública municipal que 

toda forma de consumo causa um im-

pacto, seja na natureza, seja na socie-

dade. “O consumo consciente vai muito 

além da compra. Os estudantes conhe-

ceram por meio de materiais didáticos 

Q que os processos de fabricação de-

mandam matérias-primas que, muitas 

vezes, são provenientes da natureza, 

como água, metais, petróleo, árvores, 

entre tantos outros”, diz o presidente 

da FCDL/SC, Ivan Roberto Tauffer. 

Em 2018, a Federação buscou trazer 

este assunto, pois a humanidade já 

consome 30% mais recursos naturais 

do que a capacidade de renovação 

da Terra. Se os padrões de consumo 

e produção se mantiverem no atual 

patamar, em menos de 50 anos serão 

necessários dois planetas Terra para 

atender às nossas necessidades de 

água, energia e alimentos, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente. Este ce-

nário ameaça a vida no planeta, inclu-

sive da própria humanidade. Por isso, é 

preciso rever conceitos.
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Ter uma postura sustentável não significa deixar de 

consumir, apenas fazer a melhor escolha, levando 

em conta os impactos sociais e ambientais da produ-

ção, uso e descarte de determinado produto ou ser-

viço, para que todos vivam melhor hoje e no futuro. 

Por isso, nesta hora, o planejamento é importante. 

É preciso refletir se é necessária aquela compra, ou 

se é possível obter o mesmo resultado arrumando 

um equipamento antigo, alugando ou pegando em-

prestado, por exemplo. Sendo a compra realmente 

necessária, a escolha, além do preço e qualidade do 

produto, deve levar em conta os aspectos sociais e 

ambientais da produção, como a procedência e se as 

empresas respeitam os direitos humanos e de pro-

teção ambiental, especialmente.

O descarte correto é também um ponto crucial do 

consumo consciente. Sempre que possível a melhor 

alternativa é reutilizar. A segunda opção é encami-

nhar para a reciclagem, evitando nova extração de 

matéria-prima. Quando o que resta do produto não 

é aproveitável, nem organicamente e nem na reci-

clagem, se deve dar a destinação correta ao rejeito, 

conforme definido nas normas ambientais, evitando 

a contaminação da natureza.

A mentalidade do consumo consciente deve consi-

derar ainda o consumo de energia, água e outros 

recursos naturais. Indivíduos e empresas podem fa-

zer a sua parte incentivando o uso de energia reno-

vável, com a instalação de painéis solares, criando 

sistemas automatizados para desligar luzes e apare-

lhos eletrônicos não utilizados, tornando-se agentes 

multiplicadores de tais atitudes.

Nossa capacidade de contribuir com a sustentabi-

lidade como consumidor está em nossas escolhas. 

Ao escolhermos alimentos orgânicos de um pro-

dutor local, estaremos sinalizando para o mercado 

que é isso que queremos, alimentos mais saudáveis, 

com menos agrotóxicos e menos industrializados. 

Imagine se todos comprassem roupas somente de 
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empresas socialmente responsáveis, que cuidam de 

seus funcionários e que respeitam as leis trabalhis-

tas. Em pouco tempo todas as outras empresas te-

riam que se ajustar a essa nova exigência para se 

tornarem competitivas.

Algumas dessas iniciativas estão inclusive compre-

endidas entre os deveres que as leis ambientais es-

tabelecem, como a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos prevista pela Lei da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo a lei, 

todos os integrantes da cadeia produtiva, consumi-

dores e poder público são responsáveis conjunta-

mente pelo destino dos produtos e resíduos, cada 

um na sua esfera respectiva. Assim, por exemplo, 

havendo coleta seletiva na cidade, é dever do cida-

dão dispor os resíduos separadamente para que seja 

possível a reciclagem. Ou, ainda, os comerciantes que 

vendem eletroeletrônicos devem receber de volta os 

aparelhos descartados, para encaminhar às fábricas, 

que têm obrigação com a destinação adequada.

Na condição de consumidores temos nossas respon-

sabilidades e deveres, mas também temos muito 

poder em nossas mãos. Para construir um mundo 

mais justo, em harmonia com a natureza e igualitá-

rio, temos que conduzir nossas ações para este ob-

jetivo. E nossas escolhas de consumo são uma ferra-

menta poderosa para moldar o futuro. “Ao tratarmos 

deste tema no Recicla CDL na Escola fizemos os es-

tudantes irem além do ato de comprar, ampliamos 

a visão deles sobre os problemas do consumismo 

desenfreado. E o resultado apareceu nos trabalhos, 

com sugestões de ações a serem aplicadas no dia a 

dia em prol da natureza, com crianças e jovens cien-

tes de seu papel no planeta”, comemora o presiden-

te da FCDL/SC. 
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Liga Sustentável une
super-heróis catarinenses 
e 8º Recicla CDL na Escola
bate recordes 

Recicla CDL na Escola: 
histórico anual de adesão

ower Plástico, Garoto de Vidro, Meni-

na Metálica, Paper Boy, Hidra e Papão, 

nossa turma de super-heróis da Liga 

Sustentável invadiu mais uma vez as 

escolas municipais de Santa Catarina 

para captar novos aliados na luta con-

tra os planos de Doutor Imundo e Ca-

penga, seu fiel assistente, de destruir o 

planeta e seus recursos naturais.

Em 2018, o time de protetores da natu-

reza recebeu um grande desafio: com-

bater o consumo desenfreado que vem 

explorando os recursos naturais da Terra, 

poluindo o meio ambiente e contribuindo 

para o desmatamento, extinção de ani-

mais e aquecimento global.

P Iniciativa bate recordes no Estado

Com uma linguagem dinâmica e lúdica, 

a 8ª edição do concurso de educação 

ambiental conquistou as salas de aula 

das instituições de ensino municipais, 

cujos alunos desenvolveram desenhos 

e redações sobre o tema “O que você 

pode fazer para promover um consu-

mo consciente?”. 

E nesta edição eles foram muitos: 

196.819 alunos de 1.420 escolas do ensi-

no municipal de 152 cidades do Estado. 

O número, recorde de adesão desde a 

primeira edição do concurso, em 2011, 

surpreendeu positivamente os envol-

vidos no projeto. “Estamos felizes pelo 

crescente aumento de participantes. O 

Recicla CDL na Escola já mostrou que é 

inovador e que ajuda as crianças e ado-

lescentes a pensarem sobre o futuro 

que desejam para si, para os outros e 

para o planeta”, comenta o presidente 

da FCDL/SC, Ivan Roberto Tauffer.

CDLs 
aderentes

Escolas 
Participantes

Alunos

Recicla CDL na Escola 2011 50 352 56.320

Recicla CDL na Escola 2012 63 402 48.519

Recicla CDL na Escola 2013 99 668 118.625

Recicla CDL na Escola 2014 111 597 84.846

Recicla CDL na Escola 2015 131 703 120.275

Recicla CDL na Escola 2016 145 800 138.211

Recicla CDL na Escola 2017 141 860 152.102

Recicla CDL na Escola 2018 152 1.420 196.819
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O lúdico que envolve e ensina

O Recicla CDL na Escola 2018 também recebeu 
novidades. Nos itens do kit de trabalho enviado 
gratuitamente pela FCDL/SC às CDLs e escolas ins-
critas, foi incluído um jogo de tabuleiro feito com 
peças recicláveis, cartilha de atividades, os episó-
dios dos vídeos da Liga Sustentável, além de uma 
revista, cartilha e adesivos. Esses materiais servem 
como instrumento para os professores utilizarem 
nas atividades pedagógicas para transmitir os con-
ceitos de Consumo Consciente, e também, é claro, 
incentivar a criatividade dos alunos na produção 
dos trabalhos. 

Hora colocar a mão na massa

Enviados os materiais de trabalho para os muni-
cípios aderentes foi chegada a hora de colocar a 
mão na massa. Na primeira etapa, alunos do 1º ao 
5º ano fizeram desenhos e, os do 6º ao 9º ano, 
redações sobre o tema proposto. 

Entre as sugestões destacadas para um consu-
mo consciente estiveram o reaproveitamento de  

roupas e materiais escolares, a reciclagem, reuti-
lização de água, se valer de energias renováveis 
e, principalmente, refletir, antes de consumir, se 
aquele produto ou item é realmente necessário.

A partir de então, a secretaria de Educação e as 
CDLs locais escolheram os trabalhos vencedores 
da etapa municipal, que se classificaram para a  
final. Na fase estadual, a escolha dos campeões  
ficou por conta de uma comissão julgadora esco-
lhida pela FCDL/SC composta pela coordenadora 
de Marketing da Leo&Leo, Ariéli Silva; pela super-
visora de Comunicação e Marketing do Sicoob,  
Camile Silva; pelo diretor presidente da Marcca  
Comunicação, Cláudio Dutra; pela executiva  
de contas do grupo NSC Comunicação, Luciana 
Martins Cavalcante; pela diretora de Marketing 
do SBT-SC, Mirta Piriz; pelo jornalista da Seção de 
Apoio ao Sistema de Comunicação Educativa da 
Agência de Comunicação da UFSC, Ricardo Torres; 
pela coordenadora de Educação Infantil da Secre-
taria Municipal de Educação de Santo Amaro da 
Imperatriz, Sirlei Aparecida Locatelli; pelo assessor 
institucional da FCDL/SC, João Carlos Dela Roca;  
e pelo analista de criação da FCDL/SC, Fábio Suzuki.

Aluno Série Escola Professor Orientador Município

Carlos Eduardo C. dos Santos 4º Ano Centro Edu. Municipal Macieira Aline Morganti Pinto Fraiburgo

Letícia Dutra 5º Ano Centro Edu. Roberto Trompowsky Sandra Schindler Fanella Joaçaba

Nicole Cristina Sott 5º Ano Escola Prof. Francisca Borba Edson Felix dos Santos B. Piçarras

Sofia Souza N.Patzlaff 5º Ano Grupo Escolar Paulo Freire Edenice Patzlaff Arabutã

Victória Helena Trevisani 5º Ano Escola Municipal Belisário Pena Miriam Silva Capinzal

Aluno Série Escola Professor Orientador Município

Ana Luisa Simão Pacheco 8º Ano EMEF São Rafael Eliane Pires Mello Içara

Élen Vitória Rech Raitz 9º Ano Escola Básica Adriano Mosimann Kelli Masselai B. do Trombudo

Mariana Akaishi Suzuki 9º Ano E. B. M. Almirante Carvalhal Jheniffer Crummenauer Florianópolis

Stefanie D. de Brito 9º Ano Emeb Prof. Antonio J. Henriques Daniely Neckel Rosini Lages

Thaís Schaefer Christ 8º Ano Emeief Waldemar A. Von Dentz Marceli K. Berwanger São Miguel do Oeste
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Categoria Desenho (1º ao 5º anos):

Categoria Redação (6º ao 9º anos):
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Professores também são

contemplados com prêmios

Uma das grandes novidades do concurso em 2018 

foi a premiação dos professores orientadores que 

guiaram os alunos durante o processo do concur-

so. Os profissionais receberam de presente um kit 

de material pedagógico composto por canetas, lápis, 

grampeador, cola, tesoura e muito mais. Os brindes 

foram uma atenção especial que a Leo&Leo, apoia-

dora do Recicla CDL na Escola, fez questão de conce-

der. Já os estudantes que participaram da iniciativa e 

que foram classificados para a etapa estadual rece-

beram um kit de mochila contendo material escolar. 

Para os que tiveram os trabalhos eleitos na etapa 

estadual, consagrando-se campeões do Recicla CDL 

na Escola, além desses materiais por terem vencido 

na fase municipal, receberam um tablet, assim como 

seus professores orientadores.
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Empresas que acreditam no programa

O Recicla CDL na Escola, criado pela FCDL/SC, conta 

com o apoio das CDLs e das secretarias municipais 

de educação de cada município, além de receber o 

apoio da Fatma, (Fundação do Meio Ambiente), do 

Sicoob, da Leo&Leo e do SBT-SC. 

SICOOB
Rui Schneider da Silva
presidente do Sicoob Central SC/RS

A cada ano o Recicla CDL na Escola alcança resul-

tados mais significativos, levando a mensagem da 

educação ambiental para milhares de crianças e 

jovens catarinenses. O Sicoob tem orgulho de ser 

parceiro da Federação das Câmaras de Dirigentes 

Lojistas de Santa Catarina nesse projeto de cidada-

nia que vai ajudar a formar uma nova geração com 

mais responsabilidades para com o meio ambiente, 

fazendo do planeta um lugar mais limpo, saudável e 

seguro para se viver.

Camile Silva 
Supervisora de Comunicação
e Marketing do Sicoob Central SC/RS

O Sicoob aderiu imediatamente ao Recicla CDL na 

Escola, organizado pela Federação das Câmaras de 

Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, por compreen-

der a importância do projeto para nossas crianças e 

jovens. As ameaças climáticas globais, os desafios de 

eliminar a poluição e produzir produtos e alimentos 

de maneira correta, sem prejudicar a vida humana 

e o meio ambiente, tornam urgente investir na for-

mação das crianças e jovens para garantir melhor 

qualidade de vida para todos.
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SBT 
Mirta Piriz
Diretora de Marketing do SBT-SC

A preservação ambiental é a única saída para garan-

tirmos um mundo com mais qualidade de vida. Nos-

so Estado, mais do que nenhum outro, tem sofrido 

os efeitos do aquecimento global e das mudanças 

climáticas que todos os anos causam prejuízos e ti-

ram vidas. Nós, do SBT Santa Catarina, entendemos 

que chegou a hora de assumirmos um compromis-

so com o planeta e com as futuras gerações. Nesse 

sentido, o concurso Recicla CDL na Escola converge 

no propósito de conscientizar as crianças e jovens 

catarinense para a necessidade da preservação am-

biental. Ficamos felizes e honrados de apoiar esta 

iniciativa tão importante que mobilizou milhares de 

estudantes em todas as regiões de Santa Catarina.

Leo&Leo
Ariéli Adolpho Silva
Coordenadora de Marketing Leonora 

Nos sentimos honrados em poder apoiar o Recicla 

CDL na Escola, pois, além de valorizar a educação 

ambiental, incentiva a prática da leitura e redação, e 

também as artes em forma de desenho. Nossos pro-

dutos ganham vida e sentido nas mãos das crianças 

e adolescentes, e por isso nos identificamos com o 

concurso. Poder ajudar na conscientização sobre o 

cuidado com o meio ambiente é muito importante 

para a Leo&Leo, pois também acreditamos que as 

crianças mudarão o futuro se forem bem instruí-

das no presente. Atitudes simples, se forem feitas 

em conjunto, podem melhorar a qualidade de vida 

das próximas gerações e este é um tema de suma 

importância que precisa ser incentivado e discutido. 

Projetos como o Recicla CDL na Escola tem muito va-

lor para a sociedade, pois, como empresas, também 

precisamos nos responsabilizar pelo ambiente em 

que estamos inseridos.  
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Liga Sustentável
contra a Onda 
Hipnotizante
orinha é uma menina vaidosa. Ligada em moda, 

gosta de andar bem vestida e arrumada. Seus há-

bitos, no entanto, são um tanto quanto exagera-

dos. No trabalho da escola, por exemplo, enquanto 

seus amigos fizeram um papel semente e escudo 

com latinhas, ela produziu dez secadores de cabe-

lo, um para cada penteado de sua boneca. Seus 

colegas de sala, os heróis da Liga Sustentável, fi-

cam impressionados com essa quantidade e pre-

ocupados quando Dorinha, desesperada, cheia de 

sacolas na mão, pede ajuda para a turma proteto-

ra do meio ambiente para erradicar seu desejo de 

consumir desenfreadamente. 

Esse é o contexto no qual se desenrola o filme de 

2018 da Liga Sustentável. Dorinha chegou para auxi-

liar os alunos inscritos no Recicla CDL na Escola a en-

tenderem de forma lúdica o que é o Consumo Cons-

ciente. Ela, que já gostava de adquirir coisas, passou 

a querer mais e mais. Mas, essa compulsividade toda 

não era só vaidade. Ela foi uma das pessoas atingidas 

D

na escola
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por uma onda hipnotizante que desencadeou esse 

desejo incontrolável por fazer compras, estimulando 

a superexploração dos recursos naturais, o que leva 

a um esgotamento e escassez de matérias-primas, 

comprometendo o equilíbrio ambiental.

O raio partiu de uma máquina criada por Doutor 

Imundo. Ele, vilão da natureza, criou o equipamen-

to visando apenas o lucro, sem se importar com os 

prejuízos que o consumo inconsciente pode provo-

car no meio ambiente. Dorinha só foi “curada” depois 

que os heróis da Liga Sustentável conseguiram des-

truir o equipamento. Após se recuperar do trauma, 

ela entendeu a importância de pensar antes de fazer 

compras e que também não precisa ter todos os ob-

jetos do mundo para se sentir feliz. 

Graças ao Paper Boy, Menina Metálica, Power Plás-

tico, Hidra, Garoto de Vidro e Papão, os planos de 

Doutor Imundo e seu ajudante Capenga foram frus-

trados e o equilíbrio do meio ambiente preservado. 

Esses pequenos grandes protetores da natureza 

nasceram em 2015 para incrementar o Recicla CDL 

na Escola.

Com o apoio dessa turminha, os estudantes partici-

pantes do concurso aprendem assistindo a um dese-

nho animado conceitos de sustentabilidade sobre o 

tema proposto no concurso. Anualmente, dentro dos 

materiais de apoio do concurso que a FCDL/SC en-

via para as escolas aderentes, vai um DVD contendo 

o filme. Os estudantes também podem aprofundar 

seus conhecimentos sobre reciclagem no aplicativo 

do jogo da Liga disponível para os sistemas iOS e An-

droid ou ouvir a playlist musical recheada de alegria 

e letras inspiradoras sobre a proteção da natureza.  

Dorinha, por enquanto, veio apenas para a edição 

2018 do Recicla CDL na Escola. Se ela aparecerá na 

9ª edição do concurso, isso ainda é um mistério. A 

certeza é que ela está consciente de seu papel no 

planeta e que, em 2019, a Liga mais querida do Brasil 

estará de volta em uma aventura inédita.
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semente do Recicla CDL na Escola germinou e se de-

senvolveu. Plantada há oito anos, a muda rendeu 

uma árvore frondosa, que se ramificou e já ganhou 

quase 1 milhão de guardiões nesse período, mais 

precisamente 915.717 deles, os estudantes do ensino 

fundamental de escolas da rede pública municipal de 

Santa Catarina participantes do concurso de educa-

ção ambiental desde a sua primeira edição. 

Quando nasceu, em 2011, o Recicla CDL na Escola con-

tou com a inscrição de 56.320 crianças e jovens, que 

representaram 50 CDLs catarinenses. De lá para cá, o 

concurso foi regado com toda atenção, ganhou uma 

nova identidade visual, a turma da Liga Sustentável 

e, em 2018, superou todos os recordes de adesão. 

“Estamos muito felizes e queremos mais. Sabemos 

que o alcance do concurso é muito maior, pois os 

jovens não ficam com o que aprendem para si. Eles 

são multiplicadores dos conceitos de sustentabilida-

de para seus familiares, amigos e conhecidos, e era 

isso que também queríamos quando pensamos em 

criar o Recicla CDL na Escola”, conta o presidente da 

FCDL/SC, Ivan Roberto Tauffer. 

O Recicla CDL na Escola é uma ramificação de um 

programa da FCDL/SC em parceria com as CDLs e 

Fatma (Fundação do Meio Ambiente), o Recicla CDL. 

Iniciado em 2010, o projeto cumpre papel essencial 

dentro da sociedade ao promover campanhas de ar-

recadação e destinação final adequada de resíduos 

eletroeletrônicos. “Criamos o concurso de redação e 

desenho para deixar um legado sobre a importância 

da preservação do meio ambiente para a próxima 

geração. Sabemos que as crianças e adolescentes 

A
vão cuidar do nosso amanhã, e será com eles que 

iniciaremos a colher os frutos tão esperados de um 

futuro com o homem e a natureza vivendo em har-

monia, com respeito aos recursos naturais e cuida-

dos básicos para um planeta mais sustentável”, ex-

plica Tauffer. 

Para disseminar a educação ambiental, o Recicla 

CDL na Escola atua junto a estudantes do 1º ao 9º 

ano. As escolas recebem gratuitamente materiais 

de papelaria do concurso, como cartazes A3, fichas 

de inscrição, folhas de redação, música e filmes da 

Liga Sustentável, revista de atividades e o material 

pedagógico elaborado para auxiliar os professores a 

difundir os conceitos de sustentabilidade.

Já a premiação acontece em duas fases, na munici-

pal as comissões julgadoras das cidades inscritas ele-

gem um campeão de cada categoria. Estes alunos 

ganham um kit de mochila contendo material esco-

lar e representam o município na etapa estadual do 

Recicla CDL na Escola, onde disputam com os fina-

listas dos outros municípios aderentes ao concurso. 

Ao final são selecionados 10 campeões, sendo cinco 

de cada modalidade, que ganham um tablet junta-

mente com seus professores orientadores. Os de-

senhos vencedores também compõem o calendário 

de mesa da FCDL/SC.

“Com o Recicla CDL na Escola deixamos raízes for-

tes e profundas que repercutem em ações positivas 

para as cidades e para a sociedade de forma ime-

diata, em médio e longo prazo”, diz o presidente da 

Federação. 

Reconhecimento:
• Certificado FATMA de Gestão Ambiental
2017 - na 19ª edição do Prêmio Fritz Müller

• Prêmio Empresa Cidadã ADVB/SC
2013 - Categoria Preservação Ambiental
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Criatividade 
em cena:
alunos 
entram em 
ação 
esenho e redação são atividades que mexem com 

o lúdico de quem os cria. Os lápis, que contornam 

imagens e colorem as cenas da imaginação, podem 

também desenhar letras ao tocar no papel e rascu-

nhar histórias que ganham corpo ao desenrolar dos 

fatos.

As duas formas de trabalho foram os critérios ado-

tados pela FCDL/SC para testar a compreensão do 

tema abordado e do processo criativo dos envolvi-

dos no Recicla CDL na Escola.

Em 2018, a partir dos materiais de apoio encami-

nhados às unidades da rede municipal de ensino de 

Santa Catarina, as crianças, orientadas pelos profes-

sores, aproveitaram a oportunidade para mostrar o 

que pensam sobre o consumo consciente.

Confiram os trabalhos campeões desta edição

D
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Premiação para os
representantes

da escola
Almirante Carvalhal,

em Florianópolis
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Categoria Desenho
(1º ao 5º anos):

“Se eu praticar e conscientizar para a 

sustentabilidade, vou viver e ser mais 

feliz e assim deixar um mundo melhor 

para todos os seres.”

Carlos Eduardo Couto dos 
Santos - 4º Ano
Professora orientadora:
Aline Morganti Pinto
Centro Educacional
Municipal Macieira
CDL Fraiburgo

Letícia Dutra - 5º Ano
Professora orientadora:

Sandra Schindler Fanella
Centro Educacional 

Roberto Trompowsky
CDL Joaçaba

“O concurso Recicla CDL foi importante, pois serve para as 

pessoas conhecerem mais sobre o meio ambiente e se 

conscientizarem sobre ele. Entendo que se cada um fizer 

sua parte, o mundo ficará mais limpo e melhor. Eu ado-

rei participar do concurso. Refiz o desenho várias vezes, 

e fiquei muito feliz com o resultado final. Quando soube 

que tinha ganhado, fiquei emocionada, mas o principal foi 

mostrar a importância do consumo consciente.”
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“Agradeço a participação. Estou muito feliz 

e espero que o concurso aconteça todos os 

anos para podermos participar.” 

Nicole Cristina Sott - 5º Ano
Professor orientador:
Edson Felix dos Santos
Escola Professora Francisca Borba
CDL Balneário Piçarras

Sofia Souza Nunes Patzlaff - 5º Ano
Professora orientadora:

Edenice Patzlaff
Grupo Escolar Paulo Freire

CDL Arabutã

“A primeira vez que participei do concurso foi em 2017, e fui 

campeã apenas na etapa municipal. Em 2018, tentei no-

vamente e ganhei na estadual também. Fiquei muito feliz 

com o resultado. Meu desenho foi realizado aos poucos. A 

cada dia uma nova ideia surgia. Para colorir utilizei lápis de 

cor, giz de cera e caneta para contornar. Na próxima edição 

vou participar novamente, mas agora na categoria redação. 

Estou ansiosa e animada!”

“Sempre pensei na preservação do meio ambiente de forma 
sustentável, porém, para mim essa questão era maior que 
meu dia a dia. Estava ligada com a poluição dos rios, com o 
desmatamento das florestas e a grande produção de lixo. 
Foi a partir do projeto e do trabalho que consegui expressar 
a importância e preocupação com a natureza. O concurso 
me fez refletir como o consumo mais consciente de cada um 
poderia diminuir a poluição e contribuir para um meio
ambiente sustentável. Imaginei um homem em duas situa-
ções. Em uma delas, o homem consumindo e gerando mui-
to lixo, e tendo que se proteger do meio ambiente que ele 
próprio criou. E a outra, com pouco consumo, porém, poden-
do viver em equilíbrio e protegido pela natureza.”

Victória Helena Trevisani - 5º Ano
Professora orientadora:
Miriam Silva
Escola Municipal Belisário Pena
CDL Capinzal
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“Dar a oportunidade para os alunos expressarem suas 
ideias através da redação e desenho é muito impor-
tante. Agora eu fico ainda mais atenta às atitudes que 
podem ajudar ou não o meio ambiente.” 

Ana Luisa Simão Pacheco
8º Ano – E.M.E.F São Rafael
Professora orientadora:
Eliane Pires Mello
CDL Içara

“Fiquei muito surpresa com o resultado. Contei muito 

com a ajuda da minha professora e estamos muito fe-

lizes. Aqui na escola eu participo do Clube de Ciências, 

e estamos sempre engajados em temas que traba-

lhem com o meio ambiente.”

Mariana Akaishi Suzuki
9º Ano – Escola Básica Municipal 
Almirante Carvalhal 
Professora orientadora:
Jheniffer Crummernauer
CDL Florianópolis

Heróis sem capa

“Quando pensamos em futuro, o que nos vem  

à mente? Riqueza, carros de luxo, mansões, roupas 

da moda. Mas quando pensamos em meio ambien-

te? É, é difícil vir coisas boas em nossa mente.

Nosso meio ambiente é a raiz de tudo que somos  

e nos tornamos, ele é rico em biodiversidade, har-

monia e “vida”. 

Ultimamente nosso mundo está bem avançado  

com diversas tecnologias das quais se destacam as 

redes sociais. 

Para promover um consumo consciente, poderíamos 

usá-la como nossa aliada, ou seja, a partir dela, lan-

çarmos diversificadas ideias como decorar lugares 

com objetos reciclados, reutilização da água para um 

menor consumo e o uso de luz natural. Além de pro-

por trocar meios de transporte por uma caminhada, e 

todos pensam em onde usaríamos as redes sociais?

Simples, podemos colocar nela os benefícios que 

nos proporciona e isso irá inspirar as pessoas a 

praticar, com resultado de boas condições de vida 

a todos. Sendo assim, o objetivo principal é mostrar 

nosso foco e determinação em preservar, todas as 

formas de vida, com a colaboração de um mundo 

consciente e equilibrado que reflete as futuras ge-

rações. Porque na atualidade somos os heróis sem 

capa, somos o futuro de um mundo grande em so-

nhos. Nós somos o futuro do meio ambiente.”

Consumismo:
a essência da felicidade 
nos dias de hoje

“O consumismo, ato de comprar supérfluos, vem se 

destacando cada vez mais no âmbito da sociedade 

mundial. Esse ‘alimenta’ o público que valoriza seus 

recursos, sendo que somente dessa forma, surge, 

para muitos, a felicidade nos dias de hoje. Acontece 

que essa é somente para poucos diante da grande 

perda de riquezas naturais e do impacto na sociedade.

Um consumista se diferencia de um consumidor por 

ter o hábito de comprar o desnecessário, tendo a 

sensação de preencher um vazio, se entreter e até 

de se recompensar, ignorando os problemas em um 

momento.

O consumo inconsciente tem a ajuda de vários fato-

res, como a moda, as grandes marcas e, para se ter 

uma ideia, de acordo com pesquisas do coletiva.net, 

uma revista digital, “U$ 10,7 bilhões de dólares é o 

gasto esperado pela publicidade na TV em 2019 no 

Brasil”. Isso tudo faz muitas pessoas pensarem que 

realmente a felicidade virá se comprarem os supér-

fluos divulgados.

O problema é que não temos consciência da quanti-

dade de recursos naturais tirados da natureza ou do 

quanto a sociedade muda, e, além disso, dados da 

OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmam que 

“cerca de 8% da população mundial sofre de “onio-

mania”, transtorno compulsivo de comprar.

De fato, o consumismo não vai acabar, mas as em-

presas das propagandas devem reconhecer seus 

limites; a exploração da natureza deve ser supervi-

sionada; parentes de consumistas precisam apoiá-

-los na solução do problema, e a felicidade deve ser 

mantida com o sentimento que não traz prejuízos.”  

Categoria Redação
(6º ao 9º anos):
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“Primeiramente gostaria de agradecer a CDL Braço do Trombudo pela grande opor-

tunidade de poder ter feito parte da 8ª edição do concurso de Redação e Desenho 

Recicla CDL na Escola com outras demais 151 CDLs juntamente com 196.819 alunos de 

1.420 escolas inscritas. Para mim poder representar nosso município na categoria reda-

ção com o tema “ O que você pode fazer para promover um consumo consciente?” já 

é uma honra; agora receber a notícia que a minha redação foi escolhida entre as cinco 

melhores redações dos municípios do concurso, é gratificante!!!!”

Elen Vitória Rech Raitz
9º ano - Escola Básica Municipal Adriano Mosimann
Professora orientadora: Kelli Masselai
CDL Braço do Trombudo

Repensar o Consumismo

“Ninguém nasce consumista, pois o consumismo é uma ideologia, um hábito que 

tem se tornado uma das características culturais mais marcantes da sociedade 

atual. Não importa o gênero, a faixa etária, a nacionalidade, a crença ou o poder 

aquisitivo, hoje, todos nós, de alguma forma, somos influenciados pelas mídias e 

estimulados a consumir de modo inconsequente. 

As crianças, por exemplo, que vivenciam uma fase de peculiar desenvolvimento 

e, portanto, tornam-se mais vulneráveis que os adultos, não ficam de fora dessa 

lógica e, infelizmente, sofrem cada vez mais cedo as graves consequências dos ex-

cessos do consumismo: obesidade infantil, sedentarismo, estresse familiar, consu-

mo precoce de tabaco e álcool, banalização da agressividade e da violência, entre 

muitas outras.

Para que nossa sociedade, tão acostumada às práticas de consumo excessivo, pos-

sa reproduzir em seu meio o consumismo consciente é preciso, primeiramente, que 

reflitamos nossos hábitos, questionando-nos sempre: estamos fechando a torneira 

enquanto escovamos os dentes? Tomando banhos rápidos? Apagando as luzes dos 

ambientes não ocupados? Desligando eletrodomésticos que não estão em uso? 

Planejando nossas compras de alimento ou vestuário? Ou seja, estamos tendo a 

atitude de analisar nossas ações, antes de sermos impulsionados pelo consumismo 

inconsciente?

Para que possamos realmente tornar-nos consumidores conscientes é preciso que 

ocorram algumas mudanças em nossos hábitos cotidianos; que, além de planejar-

mos nossas compras, também passemos a avaliar os impactos do consumo, sem 

nos esquecermos de repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, atitudes integrantes do 

conjunto de “R’s” que ajudam na reflexão sobre a mudança de comportamento que 

buscamos e que é tão necessária.

Repense o seu consumo, reduza o que você irá consumir, reutilize o que você con-

sumiu e recicle o que já foi utilizado; desta forma, além de promover o consumo 

consciente, você estará contribuindo com a própria qualidade de vida e com a de 

outras pessoas também.”

REVISTA RECICLA CDL NA ESCOLA
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“Desde pequena sempre gostei de ler, então cada ideia eu fui juntando, assim 

como assuntos de jornais, que foram uma fonte de inspiração grandiosa. Na es-

cola, em todos os anos que a gente teve a disciplina de ciências e história fomos 

vendo conteúdos relacionados com educação consciente do meio ambiente. 

Também sou protetora ambiental, então tenho experiência com essa parte de 

meio ambiente e penso que escolheram minha redação porque perceberam 

que me determinei bastante para o texto”.

Thaís Schaefer Christ
8º ano – EMEIEF Waldemar Antônio Von Dentz
Professora Orientadora: Marcelí Kaefer Berwanger
CDL São Miguel do Oeste

Colapso Global, Não!

“É possível afirmar que a reciclagem deve ganhar prioridade, visto que é 

um dos principais problemas que o Brasil deve solucionar. Sabe-se que as 

revoluções industriais e a ascensão do capitalismo colaboraram para o au-

mento do consumismo.

Relativo à reciclagem, percebemos que é um problema mundial no qual 

milhares de pessoas sofrem com a irresponsabilidade de alguns cidadãos. 

Convém lembrar ainda que há uma luta pelo reaproveitamento de mate-

riais, como garrafas PETs, papel, latinhas, entre outros. 

Segundo o IBGE, em 2017, somente 18% dos municípios brasileiros possuí-

am coleta seletiva de produtos. Portanto, se em sua residência não possui 

coleta seletiva de resíduos, separe o lixo e leve aos pontos de coleta onde 

terá um destino correto. E se você mora perto do trabalho, evite ir de carro 

e vá de bicicleta ou a pé, assim, além de não poluir o ar, estará praticando 

atividades que beneficiam o seu corpo e organismo. Outras dicas são: na 

compra de novos móveis para sua casa, pesquise onde foi retirada a ma-

deira, para que não seja de desmatamento. Em supermercados, use sacolas 

retornáveis ao invés de plásticas, e compre produtos com embalagens bio-

degradáveis, pois, além da economia, você poderá reduzir o lixo produzido.

De acordo com Platão, para mover o mundo, o primeiro passo é mover nós 

mesmos, desse modo, a colaboração para a reciclagem correta de resíduo 

é dever de todos, assim como diminuir o consumo desenfreado de produ-

tos desnecessários. Faz-se necessário também a criação de programas de 

conscientização social, bem como para fazer a coleta seletiva, reciclagem 

ou reutilização de produtos. Em vista disso, reduzir o consumo é possível e 

reciclar pode evitar um colapso global.”

Categoria Redação
(6º ao 9º anos):
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“Foi muito saber que eu havia ganhado, principalmente porque tive ajuda.”

Stefanie Damasceno de Brito
9º ano -  E.M.E.B Professor Antonio Joaquim Henriques
Professora Orientadora: Daniely Neckel Rosini
CDL Lages

Nossa Consciência

“Olá, muito prazer, eu sou a sua consciência e hoje vim bater um papo reto 

com você sobre tudo o que você anda gastando. Nosso papo tem a ver 

com a conscientização, devemos nos conscientizar sobre todo o “lixo” que 

produzimos diariamente. Quando falo em produção, quero dizer no geral, 

roupas, comida, objetos, etc.

A nossa vida se resume assim: compras, gastar e produzir, e é nesse ci-

clo vicioso que a gente se perde. Na maioria das vezes, compramos sem 

necessidade, gastamos pouquíssimo daquele produto, jogamos fora ou 

então produzimos resíduos, esse “lixo” não é reciclado muito menos 

reutilizado, aí que está o problema, o ser humano é uma máquina que 

produz “lixo”.

Eu acho incrível o nível que chegamos, na idade média ninguém preci-

sava fazer projeto “conscientizar” as pessoas, em 1848 não era preciso 

mandar crianças e adolescentes fazer textos para pedir cuidado com 

o meio ambiente. É incrível como o ser humano regrediu  e como se 

tornou tão egoísta. 

Agora que você se identificou com o texto, não pare de ler, tantas coisas 

jogamos fora, não é mesmo? Como por exemplo a comida, o que sobra no 

prato jogamos na lixeira, o que está na lixeira não reciclamos, e o que não 

é reciclado ou reutilizado fica exposto ao ar livre, que a cada dia nos mata 

um pouquinho mais. Todos esses resíduos que estão nos matando, nós 

mesmo produzimos. No nosso estado são produzidas quatro toneladas de 

lixo por dia. É muito lixo, né? O mais triste é que quem mais reclama da 

sujeira, é quem mais suja.

Você gastou mais ou menos três minutos para ler este pequeno texto, o texto 

que foi criado pela  sua consciência. Agora reflita, como se sente? Não adianta 

dizer que se sente culpado, pois eu sei que é mentira, sei que daqui a dois 

dias você não vai nem lembrar desse texto, pois não existe político, projeto, 

religião ou estudo que nos ensine o que é se conscientizar. Quem nunca ouviu 

a frase: “só se vive uma vez”? Não é errado gastar com lazer, errado é achar 

que a atmosfera do planeta vai durar para sempre. 

Esse é o fim do texto, é o fim da nossa conversa, não se engane, esse 

texto não vai fazer o “lixo” do mundo desaparecer, quem pode fazer isso 

é você. Então reflita: tudo o que é demais, sobra. Tudo que sobra é resto e 

tudo que é resto, vai pro ‘lixo’.” 

25
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á comentamos sobre a importância do consumo cons-

ciente, as razões pelas quais devemos nos preocupar 

com isso e constatamos que nosso real poder como 

consumidores está em nossas escolhas. E para acer-

tarmos dentre tantas opções é preciso nos aliar à in-

formação sobre como o produto é fabricado, quais são 

seus ingredientes ou componentes, como é tratada a 

cadeia produtiva e a relação entre os membros des-

sa cadeia (fornecedores, trabalhadores, etc). Para isso, 

existem as certificações e selos de produtos socialmen-

te e/ou ambientalmente responsáveis.

As certificações são meios práticos de tornar públi-

co as boas práticas de uma empresa. Alguns dos 

selos e certificados mais comuns que podemos 

encontrar em produtos do nosso dia a dia são o 

selo FSC - Forest Stewardship Council, o selo Procel 

de Economia de Energia e o certificado Produto 

Orgânico Brasil.
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Vamos começar por aquele que é um dos mais co-

nhecidos dos brasileiros, o selo Procel. O Selo Procel 

de Economia de Energia demonstra ao consumidor a 

eficiência energética de um equipamento eletrodo-

méstico. Criado pelo Programa Nacional de Conser-

vação de Energia Elétrica, o Selo Procel foi lançado 

em 1993. A avaliação é feita em parceria com o In-

metro da seguinte maneira: primeiramente são es-

tabelecidos índices de consumo e desempenho para 

cada categoria de equipamento; em seguida, cada 

equipamento candidato ao selo deve ser submetido 

a ensaios em laboratórios indicados pela Eletrobrás. 

Apenas os produtos que atingem esses índices são 

contemplados com o Selo Procel.

Além de equipamentos como eletrodomésticos, lumi-

nárias e motores elétricos, a certificação Procel também 

avalia outros setores, como edificações e iluminação 

pública, além de fornecer treinamentos e ferramentas 

de gestão energética para o poder público, a indústria 

e o comércio. Os critérios para a concessão do selo em 

cada categoria de equipamentos, bem como a lista de 

equipamentos certificados está disponível no site do 

Procel, é uma ótima ferramenta para se manter infor-

mado e aprender sobre consumo de energia.

Outra importante certificação é a da FSC. A Forest 

Stewardship Council é uma organização indepen-

dente, não governamental, criada para promover 

o manejo florestal responsável ao redor do mundo. 

Constituída em 1993, a ONG tem sua sede principal 

em Bonn, na Alemanha, e está presente em mais de 

70 países, atuando no Brasil desde 2001.

O selo FSC é uma certificação ambiental voltada aos 

produtos madeireiros e não madeireiros originados 

pelo bom manejo florestal. Podem receber esta ro-

tulagem todos os setores industriais que estão en-

volvidos com essas operações ou que utilizam insu-

mos florestais em sua cadeia produtiva. Existem três 

modalidades de certificação: Certificação de Manejo 

Florestal, Certificação de Cadeia de Custódia e Certifi-

cação de Madeira Controlada. 

A certificação da FSC pode ser encontrada em diver-

sos produtos como móveis e objetos decorativos, 

madeira para construção, MDF, piso laminado, portas 

e janelas de madeira, embalagens de papel ou pape-

lão, lápis, cadernos, pastas e outros materiais de es-

critório, papel sulfite, jornais, revistas, jogos de mesa 

e tabuleiro feitos com papelão, produtos de beleza e 

saúde feitos com extratos de plantas naturais, entre 

outros. Há uma extensa lista, que pode ser conferida 

no site da organização (https://br.fsc.org/pt-br).

Um outro exemplo de selo bastante valorizado pelo 

consumidor é o selo Produto Orgânico Brasil, um dos 

mais facilmente reconhecidos e encontrado em su-

permercados, feiras, etc. O selo foi criado pelo Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

- MAPA e é creditado, ou seja, validado, por diversas 

instituições como o IBD Certificações, que desenvolve 

atividades de inspeção e certificação agropecuária, de 

processamento e de produtos extrativistas, orgâni-

cos, biodinâmicos e de mercado justo.

Para atender às exigências da certificação, o IBD 

realiza a fiscalização nas propriedades agrícolas e 

nos processos de produção verificando se o produto 

está sendo cultivado e/ou processado de acordo com 

as normas de produção orgânicas e biodinâmicas, tais 

como as estabelecidas pelo selo e disponíveis no site 

http://ibd.com.br/pt/IbdOrganico.aspx.

O consumo consciente trata de fazermos a nossa 

parte como consumidores, ao escolhermos os me-

lhores produtos e serviços levando em conta seus 

impactos sociais e ambientais. Para nos auxiliar nes-

sa missão, podemos tomar os selos e certificações 

como bons parâmetros de escolha, dando preferên-

cia a produtos que têm esse compromisso de quali-

dade e sustentabilidade.
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Dicas de
consumo
consciente

Não precisamos de muito.

O indispensável é suficiente.

Menos é mais. É o que diz a escritora Francine Jay 

em seu guia minimalista. A escritora americana traz 

dados interessantes voltados ao relacionamento do 

ser humano com os “tesouros” que adquire através 

da vida e das compras. 

Segundo Jay, se aplicarmos o princípio de Pareto, 

economista italiano, neste contexto, significa que 

as pessoas utilizam 20% das coisas durante 80% 

do tempo. Ou seja, é possível viver com apenas um 

quinto do que você possui sem que isso impacte a 

sua vida de forma negativa. 

Agora, imagine todas as suas posses amontoadas 

em um espaço. Todas as roupas, sapatos, livros, ele-

trônicos, eletrodomésticos, jogos, tudo isso em um 

mesmo local. Visualize e pense que apenas 20% do 

que está ali é realmente essencial para que você 

viva e seja feliz.

Minimalismo é um estilo 
de vida de pessoas que 
prezam em ter apenas
bens materiais de
qualidade e realmente 
necessários.  

na escola
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Realização Apoio

Artigo
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Pode parecer difícil ou impossível, porque o apego 

afetivo é grande. Afinal, você gastou dinheiro para 

ter o objeto em questão. No entanto, imagine quan-

tos sonhos poderão ser realizados se você poupar 

gastos impulsivos por coisas que não são realmente 

importantes. 

 

”Consumir de forma consciente é consumir com res-

ponsabilidade, é sobre fazer escolhas com mais sa-

bedoria e autoconhecimento, é usar melhor os seus 

recursos próprios e os recursos do mundo para sa-

tisfazer suas necessidades”, explica a diretora criativa 

do blog Modices, Carla Lemos.

E para te ajudar a aplicar estes conceitos na sua vida 

de forma gradativa e eficaz e, assim, se juntar a nos-

sa turma de super-heróis da Liga Sustentável, dei-

xamos aqui algumas atitudes que poderão mudar o 

seu posicionamento na hora de ir às compras:

 

1 – Veja as coisas pelo que elas são, e não aquilo que 

você acha que elas te transformarão.

Uma bateria não torna ninguém baterista, assim como 

luvas de boxe não tornam um lutador. Muitos dos 

motivos pelos quais as pessoas consomem de for-

ma desenfreada é pelo simples fato de empregarem 

a utensílios sonhos e desejos achando que o objeto 

inanimado as tornará o que almejam ser. Pense bem 

antes de embarcar em uma jornada sem ter certeza se 

é o que deseja. Comprar uma agenda não te tornará 

organizado, por mais que ela possua várias tabelas e 

páginas coloridas. O que vai realmente trazer a mu-

dança e a evolução que você busca serão a sua força 

de vontade e o quão disposto está em se sacrificar em 

prol dos resultados necessários.

2 –  Planeje suas compras 

Comprar traz saciedade para os desejos e frustra-

ções de forma momentânea. Por isso, é de extrema 

importância que você planeje todas as suas compras, 

até mesmo um livro ou objeto com valor irrisório. A 

impulsividade é inimiga de quem consume de forma 

consciente. Organize-se e adquira o essencial!   

3 – Repetir roupas é estar na moda

Já se foi o tempo em que repetir o mesmo vestido, 

calçado ou a mesma peça de roupa era sinônimo de 

estar fora da moda. Hoje, ser criativo é a melhor defi-

nição para quem quer estar por dentro das novidades. 

Reutilize! Compre roupas que possibilitem uma maior 

variedade de combinações. Utilizar acessórios e custo-

mizar peças é uma forma de ressignificar aquilo pelo 

qual você já pagou.

 

4 – Separe seu lixo!

Orgânicos. Vidros. Plásticos. Metais. Papéis. Todos es-

ses elementos e alguns outros merecem um destino 

adequado de acordo com seus impactos ambientais e 

possibilidades de reutilização. Separar o lixo é um ato 

que levará poucos minutos do dia e contribui para a 

sustentabilidade do planeta.  

5 – Já pensou em usar sem ter que comprar?

Alugar ou pedir emprestado pode ser uma opção para 

você utilizar aqueles produtos ou peças de roupa que 

não são essenciais no seu dia a dia. Furadeiras, vesti-

dos de gala, ternos... Se você utiliza qualquer um des-

ses objetos apenas uma vez por ano, porque tê-los à 

disposição todos os dias?

6 – Compre pela qualidade e não pela quantidade  

Olhar só para quantidade é um modo de desperdiçar 

dinheiro e espaço. Aprenda a investir em objetos que 

terão um ciclo de vida maior e que são essenciais para 

o bem-estar e uso diário. 

7 – Não compre produtos piratas ou contrabandeados

Comprar produtos ilegais é uma forma de incentivar a 

pirataria, crime organizado, violência e empregos ins-

táveis. Comprar produtos originais também é consu-

mir de modo consciente. 
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E o tema deste ano é....
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Por estar de olho no futuro e ver a disposição de tantos educadores em aderirem 

ao Recicla CDL na Escola, a FCDL/SC percebeu que outras abordagens importantes 

podem ser contempladas na sala de aula por intermédio do concurso de educação 

ambiental. Limitar o programa somente ao tema reciclagem, igualmente impor-

tante, fechava espaço para outras propostas fundamentais de abordagem como, 

por exemplo, clima, consumo, etc.

E, na prática, estes temas acabaram sendo incorporados ao programa. Era a hora, 

então, de fazer com que a atividade tivesse um grande guarda-chuva, um nome 

que abrigue mais oportunidades para também fortalecer a presença das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas em ações socioambientais e de responsabilidade social nas 

escolas municipais de Santa Catarina.

Por isso, a partir de 2019, o Recicla CDL na Escola passará a se chamar apenas CDL 

na Escola. A mudança, apesar de simples, abre espaço para que outros temas, além 

dos que estão ligados ao meio ambiente, sejam debatidos e desenvolvidos em 

salas de aula ou no contraturno das crianças.

As entidades de cada município terão autonomia para criarem projetos utilizando 

esta nova nomenclatura e poderão escolher os temas em comum acordo com  

as necessidades das instituições de ensino, como por exemplo: CDL na Escola - 

Educação Financeira, CDL Educação no Trânsito, ou CDL na Escola - Aulas de Música, 

somente para citar algumas possibilidades.

Com esta abordagem, a Federação aposta no contínuo crescimento do programa 

e prevê novas aventuras para os estudantes catarinenses. As CDLs neste novo 

conceito ficam à vontade para escolher o tema mais adequado dentro de seus 

objetivos, desenvolver o projeto e apresentar à FCDL/SC para validação.

CDL na Escola:
um universo
de possibilidades
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Biodiversidade
por uma questão 

de prudência 
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realidade social do nosso século expõe e requer 

interfaces interdisciplinares e interdependências 

entre as diferentes áreas do conhecimento, destas 

com as medidas de ordem prática e com as estra-

tégias que impactam o meio ambiente natural e 

social. Dessas interfaces surge a necessidade da 

compreensão, por parte dos diferentes atores da 

sociedade, de conhecimentos provenientes da físi-

ca, da biologia e da sociologia, por exemplo. A bio-

diversidade é um dos temas que reclamam essa 

abordagem. Tratar de “biodiversidade” correspon-

de a falar da variedade das espécies vivas, o que 

ela significa para o equilíbrio das funções ecossis-

têmicas e para o desenvolvimento humano, tanto 

em termos culturais quanto econômicos. Habita-

mos um planeta em que a vida natural nos parece 

aos olhos exuberante e bela, mas que sabemos 

tratar-se de uma riqueza incalculável bastante frá-

gil e suscetível à interferência humana. 

De acordo com a Convenção sobre Diversidade 

Biológica de 1992, que resultou da ECO-92 - Con-

ferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, a 

expressão diversidade biológica “significa a varia-

bilidade de organismos vivos de todas as origens, 

A

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquá-

ticos e os complexos ecológicos de que fazem 

parte; compreendendo ainda a diversidade dentro 

de espécies, entre espécies e de ecossistemas”, 

entendendo por ecossistema “um complexo dinâ-

mico de comunidades vegetais, animais e de mi-

cro-organismos e o seu meio inorgânico que inte-

ragem como uma unidade funcional”.

A discussão em torno da relevância da biodiversi-

dade para a humanidade presente e futura foi o 

eixo da ECO-92 e, a partir dela, os países signatá-

rios, entre eles o Brasil, assumiram compromissos 

para equacionar e compatibilizar as atividades hu-

manas com a conservação e proteção da nature-

za por meio de mecanismos de desenvolvimento 

sustentável. Esse posicionamento reconhece que 

a diversidade biológica, além de ter um valor em si 

mesma, seu valor intrínseco, apresenta valor ge-

nético, social, cultural, educacional, científico, esté-

tico e recreativo, de grande importância para as 

presentes e futuras gerações.

Recentes pesquisas mostram, no entanto, que es-

tamos cuidando muito mal da nossa biodiversidade, 

indicativos dessa condição são os fatos de que da 

vegetação que originalmente cobria a costa brasileira 

só restam 12% e, segundo dados da ESALQ/USP, das 

espécies de fauna, estima-se uma média de mais de 

50% de perda de mamíferos de médio e grande por-

te na Mata Atlântica, chegando em 90% nas regiões 

Norte e Nordeste do país. Em termos mundiais, va-

riedades de produtos básicos da alimentação, como 

o café, vêm decaindo significativamente. Segundo a 

União Internacional para a Conservação da Natureza 

(UICN), das 124 espécies de café, 60% estão sob risco 

de extinção, como informa matéria recente publica-

da no Jornal El País. Como bem aponta a reporta-

gem, embora não representem interesse comercial 

no presente, dessas variedades pode depender a re-

siliência, capacidade adaptativa às mudanças climá-

ticas dessas espécies, com sérios impactos futuros.



Em maio de 2018 completaram-se 25 anos da 

Convenção. Apesar das medidas efetivadas desde 

então, o quadro que se apresenta na atualidade 

está longe das metas de sustentabilidade para o 

tema definidos para a década 2011-2020 como o 

Plano para a Década da Biodiversidade das Nações 

Unidas. Este Plano compreende 20 (vinte) metas 

relacionadas a questões como a preservação de 

meios de subsistência, serviços ecossistêmicos, os 

habitats naturais e a segurança alimentar, com evi-

dentes repercussões econômicas em termos locais 

e globais. As metas estão voltadas às questões 

que impactam na redução da fome e da pobreza, 

nas condições de saúde, viabilidade de fontes de 

energia renováveis, água e alimento.

Dentre as metas fixadas a serem alcançadas até 

2020, que se somam às definidas para os Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) previs-

tas para 2030, estão: atingir a plena restauração e 

proteção dos ecossistemas que proporcionam ser-

viços essenciais, como os relacionados à água e 

que contribuem com a saúde, os meios de vida e o 

bem-estar, considerando as necessidades de seg-

mentos específicos como as mulheres, as comuni-

dades indígenas e populações locais, os pobres e 

vulneráveis; evitar a extinção de espécies em peri-

go e melhorar seu estado de conservação; reduzir 

pela metade ou mais o ritmo de perda dos habi-

tats naturais, inclusive os bosques e florestas, re-

duzindo os níveis de degradação e fragmentação 

dessas áreas; garantir a conservação da diversi-

dade biológica nas zonas destinadas à agricultura, 

aquicultura e silvicultura, fazendo com que estas 

atividades sejam geridas de modo sustentável.

As relações entre os resultados econômicos e a pro-

teção da biodiversidade são cada vez mais explicita-

das tanto pelos organismos mundiais da área am-

biental como do meio econômico. O reconhecimento 

do valor de manter ecossistemas saudáveis decor-

re, por exemplo, do fato de que as culturas alimen-

tares globais dependem, em sua maioria, do fator 
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polinização. Cerca de 5% a 8% da produção agrícola  

mundial decorre de forma direta da polinização na-

tural, segundo a ONU, o que importa um valor anual 

de US$ 235 a 577 bilhões. A ameaça que pesa sobre 

os insetos e demais espécies polinizadoras está di-

retamente ligada à proteção da biodiversidade. De-

vastados seus habitats naturais e tornados inóspitos 

os ambientes pelo uso de produtos químicos de alto 

risco, os polinizadores deixam de existir na natureza. 

Essa visão é compartilhada pela comunidade 

científica. A Sociedade Brasileira para o Progres-

so da Ciência (SBPC) enfatiza esse entendimento. 

É bastante ultrapassada a ideia de que “derrubar 

a mata” com os consequentes efeitos sobre as 

espécies naturais e as populações nativas pode 

trazer “progresso”. A ciência, que hoje busca apli-

car conhecimentos como o da biomimética e que 

reconhece a necessidade de buscar novos princí-

pios ativos nas espécies naturais, chama atenção 

ao fato de que são as populações tradicionais que 

fazem o Brasil ser um país com imenso potencial 

no campo da inovação. Apenas 10% das 2 milhões 

de espécies vivas da biodiversidade nacional são 

conhecidas. Isso significa que muito dessa flora e 

fauna podem gerar soluções para a saúde, nutri-

ção e muitas outras áreas que são essenciais à 

vida humana, de modo que a diversidade cultural 

e o conhecimento dos povos tradicionais são mui-

to úteis e valiosos, devendo, portanto, ser reco-

nhecidos e respeitados.

Observa Achim Steiner, do PNUD, que a estimativa é 

que a demanda por água, energia e comida cresça 

significativamente até 2030, de modo que optar por 

um desenvolvimento sustentável, uma economia 

que se volte e reconheça a importância da sustenta-

bilidade ecológica de suas atividades, como proposto 

pelos ODS, representa um potencial econômico de 

US$12 trilhões, nas áreas de agricultura e alimentos, 

energia, cidades, material de saúde e bem-estar, o 

que, segundo ele, representa cerca de 60% da eco-

nomia real.

Diferente de outros fatores de crise econômica, as 

questões ecológicas tendem a impactar profunda-

mente, em alguns casos, como ocorre com as mu-

danças climáticas que tornarão determinadas áreas 

do globo inabitáveis ou inutilizáveis, representam 

uma perda permanente na capacidade produtiva. 

É o que discute uma recente matéria publicada no 

New York Times.  Tendo em vista esses aspectos, 

conclui a reportagem que o investimento em uma 

economia de baixo carbono, voltada às energias 

renováveis e adaptada para proteger a biodiver-

sidade, representa uma espécie de “seguro”, uma 

poupança de recursos para o futuro.

O alcance da importância da biodiversidade está longe 

de ser compreendido e valorizado devidamente, como 

recomenda a Convenção e seus instrumentos. Proble-

mas relacionados à biodiversidade tais como restrição 

de variedades de alimentos, empobrecimento e con-

sequente infertilidade dos solos, seca de nascentes e 

mananciais, suscetibilidade a doenças, geram desloca-

mentos populacionais, aumento de preços de produtos 

básicos, disputas e violência e restringem as atividades 

econômicas, resultando no empobrecimento da popu-

lação e do país. É urgente recompor os habitats natu-

rais e promover condições favoráveis à biodiversidade, 

assim como à diversidade cultural. É uma questão de 

ética e prudência conservar a fauna e a flora, tanto 

terrestres quanto aquáticas, de modo que o homem 

possa viver em equilíbrio e harmonia com a natureza 

para benefício comum.

1  http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_dpg/_arquivos/cdbport.pdf
2 http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2018/09/27/146827-ocupacao-na-mata-atlantica-
-fez-sumir-metade-das-populacoes-de-mamiferos.html?fbclid=IwAR3mFP-MrEVtp_Csm25e_x7z-
dIu877pCptDedn4pQQ1vcrSt4G2U1SLgyyE
3 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/16/ciencia/1547618734_434560.html?%3Fid_exter-
no_rsoc=FB_BR_CM&fbclid=IwAR3iWKbV88D2-_TMSxcxmHKu_K-Q3HjsBPYiqf3H4aaI-
BrKN69JhEfKQrsM
4 “Os serviços ecossistêmicos são os benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos 
ecossistemas naturais, como provisão de alimentos, a regulação climática, a formação do solo, etc.  
É considerado como o conjunto de processos naturais dos ecossistemas capazes, em última análise, de 
sustentar a vida no planeta”. Fonte: http://www.mma.gov.br/component/fsf/?view=faq&catid=5&-
faqid=82 
5 http://www.agenda2030.com.br/
6 https://nacoesunidas.org/artigo-por-que-um-planeta-saudavel-e-uma-economia-saudavel-an-
dam-de-maos-dadas/?fbclid=IwAR2c_3um382OHax42LiXvgIzOoRmnK9hULno_oLI-2ze0I-
3mAo5Bk9XMwE4
7  https://piaui.folha.uol.com.br/materia/povos-da-megadiversidade/?fbclid=IwAR33gRQ7ExM0Hq-
TWSHp9jJ-fBRhHsHCUASC0cw4o7bGfpeTf9olxOhmS0Y0
8  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
9  https://nacoesunidas.org/onu-lanca-plataforma-com-dados-da-nasa-para-monitorar-biodiversida-
de/?fbclid=IwAR2TdZfabsNxrJie0EfRzO7q9VNATYEnUggSG7lrwF-pH0DKDMKvkpCqzxs
10  https://www.nytimes.com/2019/01/17/upshot/how-to-think-about-the-costs-of-climate-change.
html?fbclid=IwAR0fX3ilLj5cyE9gqtkzAYaqS7cxfDOkRFycYUXa8zdueALppIawSppBykY
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