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Lixo moderno
Até o lixo se
atualiza e se
m od e r n i z a .
Antes falávamos em lix o
enquanto dejetos, que jogávamos fora, mas na realidade não descartamos nada,
apenas transferimos de um local para outro, tiramos de nossos olhares, apenas deixamos
de vê-los. Será? Há tempos
atrás enterrávamos o que sobrava da cozinha ou alimentávamos porcos e galinhas.
Hoje é passado. No agora temos outros lixos além daqueles que já existiam. O ser humano inventou/produziu outros lixos; entre eles, os auditivos, os visuais, sacolas plásticas e fraldas descartáv eis.
Em nosso município, cada
vez mais, estão sendo utilizados recursos para divulgar
estabelec imentos comer ciais, como carros de som e
placas de propagandas.
Quando um comercial é uti-

lizado até a sua completa exaustão torna-se lixo auditivo ou então o visual, quando usado desta forma, também será lixo com
o passar deste período. Pois, se
considerarmos que o lixo é tudo
aquilo que depois de usado perde o significado, este material,
ao perder a validade, será lixo,
já que deixou de ter uso. Não
serve mais, portanto, é lixo. Para
alguns este fato está correto;
porém, para outros não.
Mas, voltando ao nosso item
de hoje, tudo aquilo que foi usado para um determinado período e perdeu o significado, a
validade ou a importância naquele momento, será lixo ou
então produziu um pouco de
resíduos, que serão lixo.
As poluições, sonora e visual, são sinônimos de lixos modernos. Outros exemplos mais
atuais são os equipamentos de
informática, os chamados lixos
eletro/eletrônicos e os satélites
que estão ao redor da Terra, ou
aqueles que foram enviados para
longe dela. Por consequência da

quantidade de lixo gerado pela
modernidade, empresas estão
sendo criadas para que o descarte aconteça de forma ecologicamente correta.
Toda novidade que há dez
anos era utilizada como a descoberta, a invenção mais recente, hoj e é lixo moderno,
perdeu o encanto, deixou de ser
necessário, não é mais utilizado, e nem serve como fonte de
matéria-prima para outros tipos de equipamentos ou esgotou as possibilidades de ser usado. Celulares, lap top, palm top,
os mps, poderíamos citar muitos exemplos, mas só para ativar o pensamento e dizer que
não falei neste ou naquele.
Com a velocidade que os
robôs (aqui serve qualquer tipo
de máquina que está a serviço
do ser humano) estão surgindo, o que utilizamos hoje como
a última invenção, amanhã
nada mais será do que resíduo.
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