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Oceano 
de Plástico

O que acontece com o plástico 
que não é corretamente descar-
tado e onde ele vai parar

Uma das principais questões relaciona-
das ao lixo doméstico reside no lugar onde ele 
vai parar quando sai das nossas casas. Na ver-
dade, grande parte das pessoas não se importa 
com isso, já que ele vai para “algum lugar” que 
ninguém sabe onde é, que ninguém vê. E se nin-
guém vê o lixo, ele “deixa” de ser um problema.

Bem, o lixo está começando a aparecer e, 
o que antes não parecia ser um problema, che-
gou à superfície. Mais precisamente à superfície 
do mar. Um dos lugares mais problemáticos é o 
Giro do Pacífico Norte.

O Giro do Pacífico Norte tem se carac-
terizado pela grande quantidade de detritos 
plásticos originários da costa oeste dos EUA e 
da Ásia que formam o que é conhecido entre 
ambientalistas como plastic patch (remendo 
plástico, em tradução livre). Em outras palavras, 
é uma área do oceano com grande concentração 
de poluentes e que afeta não apenas o ecossiste-
ma da região, mas em última análise a vida e a 
saúde do próprio homem.

O lugar, como é mostrado no docu-
mentário “Garbage Island: An Ocean Full of  
Plastic”, é uma parte do oceano com grande 
concentração de todos tipos de plásticos, desde 
garrafas e embalagens, até microplásticos, que 
são partículas pequenas e extremamente tóxicas 
de plástico.

O grande problema é que o micro-
plástico é tão abundante que acabou se 
tornando parte do ecossistema. Plânctons 
e pequenos crustáceos se alimentam deles, 
se intoxicam, e, consequentemente, fazem 
o mesmo ao serem comidos por pequenos 
peixes. O processo vai se repetindo até che-
gar aos grandes peixes, como o atum, e, fi-
nalmente ao próprio ser humano.

Como colaborar com a diminuição 
da poluição

De acordo com o NOAA, o giro do 
Pacífico Norte não é o único a enfrentar esse 
fenômeno. O mesmo acontece no Oceano 
Atlântico, no Giro Subtropical do Atlân-
tico Norte, e por todo o mundo. Uma das 
explicações para o surgimento desse proble-
ma é a grande quantidade de plástico usada 
no nosso dia-a-dia, o que nos leva a refle-
tir sobre nossos hábitos de consumo. Há de 
se reconhecer a importância deste material 
em nossa sociedade, conferindo conveniên-
cias e contribuindo para o desenvolvimento, 
mas igualmente cabe a reflexão sobre a par-
cimônia que devemos incorrer em seu uso.

Utilize menos e sempre recicle. Con-
tribua para o desenvolvimento da coleta se-
letiva. Se informe sobre a nova política de 
resíduos sólidos e, principalmente, se con-
scientize sobre o como suas atitudes estão 
contribuindo, ou não, para a poluição dos 
nossos oceanos.
Fonte: www.ecycle.com.br



OBRIGAÇÕES FATO GERADOR
6 Pagamento Salários Fevereiro de 2014
7 ICMS - CPR 1031

Recolhimento FGTS Folha de pagamento relativa ao mês de Fevereiro de 
2014

Envio do CAGED – Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados

Os empregadores deverã  enviar ao ministério do 
trabalho a relação de todos os trabalhadores admitidos, 
demitidos e transferidos durante o mês de Fevereiro de 
2014

10 ICMS - CPR 2100 Janeiro de 2014
ICMS - CPR 1100 Fevereiro de 2014

14 CIDE Fevereiro de 2014
Cofins/CSL/ PIS-Pasep - Retenção na 
Fonte

2ª Quinzena de Fevereiro de 2014

15 EFD RJ - FISCAL ICMS/IPI Fevereiro de 2014
SINTEGRA - Arquivo Magnético - Entre-
ga

16 GIA SP - ICMS -  Finais 0 e 1 - Entrega
17 GIA SP - ICMS -  Finais 2, 3 e 4 - Entrega

ICMS - CPR 1150 
18 GIA RJ - ICMS

GIA SP - ICMS -  Finais 5, 6 e 7 - Entrega
EFD - Contribuições Janeiro de 2014

19 GIA SP - ICMS -  Finais 8 e 9 - Entrega
20 Previdência Social (INSS)

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
ICMS - CPR 1200 Fevereiro de 2014

Agenda de Obrigações

Aniversariantes do Mês
01/03 - LUCIANA CASTELETI RAMOS (RITTAL)
06/03 - RONALDO MENEZES DA CONCEICAO (MONSANTO)
11/03 - ROBERTO DA SILVA LEITE (SEDE)
17/03 - SALETE LOPES PEREIRA (SEDE)
21/03 - TATIANA GONÇALVES (LICENÇA MÉDICA)
22/03 - DEBORA AZEVEDO PEREIRA (SEDE)
26/03 - DIRCE BECKER BENEDIK (SEDE)
30/03 - EDNA OLIVEIRA NASCIMENTO (ABBOTT)
31/03 - PATRICIA ZANESCO (SEDE)


