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Papeluxo
Muitas
pessoas têm
o dom de rea p r o v e i t a r,
outras de reformar e poucas de reciclar. A magnitude do
ser se espalha a passos curtos. O Luxo de termos um papel branquinho causa problemas ambientais que, não vemos imediatamente, mas sim
com o passar dos dias.
Com isso a poluição dos ares
e das águas é imensa. Os odores são insuportáveis. Porém
antes de atingir o luxo, o papel
passa por diferentes processos. Essas etapas que acontecem na preparação do papel
levam substâncias agressivas.
Quando resolvemos utilizar o
papel como fonte para a preparação de outro papel, a
quantidade de substâncias diminui consideravelmente. A
elaboração do papel, já aconteceu, e agora estamos reutilizando-o para elaborar outra
folha, com as mesmas características da anterior.
O luxo em termos um papel novo, com a utilização de
papel já utilizado, é algo muito
significativo e necessário para
a manutenção do ecossistema
em harmonia. O Ambiente está
em constante alteração e ten-

ta ficar equilibrado. Mas com a
deposição de produtos tóxicos,
diariamente, é praticamente
impossível estabelecer um equilíbrio. Por este motivo é que se
torna necessário e urgente a
reciclagem de diversos materiais entre eles, o papel.
A quantidade de papel descartado diariamente por empresas de grande porte pode fazer
a diferença, quando levados para
lugares que encaminham ou fazem o reaproveitamento. (Existem aquelas que realizam a reciclagem propriamente dita). Estas indústrias ainda são a minoria. Toda vez que vamos descartar um papel devemos reforçar
e estimular que sejam reciclados
e que dele sejam feitos ou elaborados outros papéis. Reforçar
a importância e a necessidade de
fazer a reciclagem é ter a consciência do ato. Este gesto fará
diferença nos anos futuros, quando a falta da matéria prima se
tornar eminente e a busca de
novas alternativas vier à tona.
O quanto antes estruturarmos estas indústrias e a efetivarmos, antes teremos o reciclo do material. Com certeza
daremos um passo grande no
efetivo uso adequado dos materiais. E consequentemente de
toda riqueza colocada à disposição da mão humana, que mui-

tas vezes é utilizada de maneira inadequada e equivocada.
O luxo desta reciclagem
deve atingir patamares elevados e a significância deste ato
deverá proporcionar um tempo
maior de vida para a natureza
e a todos que dela tiram seu
sustento. A vida do e no planeta terá tempo para se recompor e, talvez com isso, terá uma
sobrevida maior. A partir desse
fato conseguirá se reestruturar,
buscar novas formas de crescimento e reprodução.
O papel que hoje é atirado
ou depositado em lugar indevido fará falta no futuro. Caso
ele seja colocado em circulação novamente em forma de
papel novo, poderá ter uma
vida mais longa e levará informação ou sonho por mais tempo a outras pessoas.
Reciclar é o grande achado
desta geração. A reciclagem é
sim necessária e fundamental
para o equilíbrio e sustentabilidade da vida planetária.
O papel, poderá se transformar em material de luxo
para os futuros moradores
do Planeta Terra.
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