
Biodiversidade, Senciência e Sapiência 
Estude estas três palavras para conhecer a importância da vida 
saudável através do devido controle do lixo. 

Manter o lixo devidamente separado, depositado e aplicado corretamente 
pode trazer inúmeros benefícios para sua saúde, para o meio ambiente, para 
o bem-estar social, e para a economia das cidades e do campo; em outras 
palavras: você viverá por mais tempo e terá uma vida com uma qualidade 
superior. Para saber tudo a respeito, fique atento ao lançamento do livro 
Arquitetura Inteligente - O Segredo do Elevado IDH, programado para ser 
publicado em março de 2019 pela editora norueguesa Duna Writers. 
www.duna.global - faça sua inscrição para receber nossa newsletter!   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LIXO NO LIXO 
Importante para sua saúde, para a natureza, para sua cidade

BRASIL - GRUPO DUNA - NOTA: O GRUPO DUNA NÃO RECONHECE O AO90 2018

Deposite o lixo 
no lixo 
Jamais jogue 
qualquer tipo de 
lixo nas ruas ou 
terrenos baldios. 

Identifique o 
coletor adequado 
Facilite a retirada de 
resíduos deixando-
os devidamente 
separados em 
coletores por 
categoria. 

Separe por 
categorias 

Orgânicos, 
Plásticos, Metais,  
Vidros e Químicos.

A ÁGUA E A POLÍTICA 
Os governos do 

terceiro mundo e o 
controle populacional 

através das águas.

A ÁGUA E A INDÚSTRIA 
O controle da saúde e 

das economias na 
indústria farmacêutica.

2
A ÁGUA E AS PRAGAS 

O controle das águas e 
os benefícios do 
descontrole das 

pragas.
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A raiz da solução 
está na educação 
e no ensino!
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A economia e o lixo 
Grandes benefícios para as famílias, 
indústria e cidades! 

Tecnologias, infra-estruturas, equipamentos e 
geração de empregos são algumas das vantagens  
obtidas para a sociedade, para a indústria, para 
o comércio, para o turismo, entre outros setores. 

“Determinantes para o 
alto IDH” 

O papel da família, da indústria e do comércio 
no controle dos resíduos é determinante para 
lograr uma sociedade próspera de alto poder 
aquisitivo, saudável e culturalmente avançada. 

“Eu não sou lixeiro!” 

Logicamente que não! Mas é o dinheiro de seus 
impostos, sua atuação perante seus políticos e 
sua capacidade de se conscientizar que serão 
capazes de alcançar as mudanças necessárias em 
busca do alto IDH.
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O USO DAS TECNOLOGIAS NA 
AUTO-SUFICIÊNCIA.  

Diversas tecnologias disponíveis no mercado mundial garantem, 
através de seus equipamentos, proteção e uso do consumo de águas 
nas estruturas auto-suficientes sem a necessidade de interferência 
governamental. Estas e muitas outras informações sobre economia 
livre e auto-suficiente você poderá consultar no curso AI 
Arquitetura Inteligente do Centro de Estudos Culturais e 
Lingüísticos - Aurora Institute. Lançamento em português - 20.3.19

Mantenha seus rios, 
mares e lagos limpos! 

A responsabilidade em fazer as gestões dos 
recursos hídricos dos Estados é dos 
Departamentos de Águas e Energia Elétrica. 
Eles são os gestores de Políticas Estaduais de 
Recursos Hídricos e coordenam os Sistemas 
Integrados de Recursos Hídricos nos termos 
de Leis. 

Os Decretos Estaduais que regulamentam as 
leis, estabelecem Normas e Orientações das 
Políticas Estaduais dos Recursos Hídricos, 
para captação e uso das águas. 

Deste modo, para a completa regularização 
do uso de águas deverão ser realizados 
procedimentos burocráticos, estudos, 
adequações físicas e, caso a utilização seja 
como fonte alternativa de abastecimento para 
consumo humano, deverá ser adotado o 
controle de qualidade da água junto à 
Vigilância Sanitária. 

Nota: a água é um recurso natural, soberano 
e gratuito pertencente ao seu povo e não deve 
estar sob controle de nenhum tipo de grupo. 


