
Plastivida promove sessão de autógrafos com 
ilustradora do livro “Nós e o plástico” 

O evento será realizado durante a ação de educação ambiental sobre 

o EPS (IsoporⓇ), no Teatro Fernando Torres, em São Paulo. 

 

  

A Plastivida realizará uma sessão de autógrafos com a ilustradora do 
livro “Nós e o plástico”, Vanessa Alexandre, durante ação de 

educação ambiental no Teatro Fernando Torres, no dia 21 de 

outubro, em São Paulo. Além de ilustrar este livro, que mostra a 
presença do plástico no dia a dia das pessoas, Vanessa Alexandre 

ainda é  ilustradora de outros livros infantis como: Deixando para 
Trás (Editora Franco), Um Doce de Princesa (Editora Bamboozinho), 

Qual é a cor do mar? (Editora Alvorada), entre outros. 

Desde o dia 12 de outubro, a Plastivida, por meio de seu Comitê do 
EPS, tem trabalhado em parceria com o teatro para levar às pessoas 

informações sobre as boas práticas de consumo e reciclagem. O foco 
da ação é a importância do uso responsável e descarte adequado dos 

plásticos, com ênfase no EPS (conhecido como IsoporⓇ). 

A ação mostra aos visitantes do teatro que o EPS é um plástico e, 

assim como os outros, pode ser transformado em um novo produto, 
caso seja destinado para reciclagem após o uso. Isso se dá por meio 

de vídeos educacionais, que abordam tópicos de conscientização 
ambiental nas TVs do saguão do teatro e da plateia, antes do início 

de cada espetáculo. Além disso, são distribuídos folders sobre o EPS e 

produtos reciclados. 



A contação de história, programação especial para as crianças, que 

será realizada às 15h, no próximo sábado, dia 21 de outubro, 
desperta a percepção da presença dos plásticos no cotidiano e a 

necessidade do comprometimento da sociedade no descarte correto 

para a reciclagem desse material. 

Segundo Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, esse tipo de ação 
leva conhecimento sobre a reciclagem, que transforma o EPS e os 

outros plásticos pós-consumo em produtos nobres como molduras de 
quadros, rodapés, rodatetos, material de escritório (pranchetas e 

réguas), entre outros. “Quando aproximamos as pessoas da 
experiência de coleta e de transformação de um produto que não tem 

mais serventia em outro, completamente novo, elas percebem que 
sua atuação tem tudo a ver com o melhor aproveitamento que os 

plástico podem oferecer, aliado à preservação do Planeta”, afirma o 

executivo. 

  

SERVIÇO 
Local: Teatro Fernando Torres - Rua Padre Estevão 

Pernet, 588 - Tatuapé, São Paulo 

Data: 21 de outubro de 2017 
Horário: 15h 

Informações: www.teatrofernandotorres.com.br 

  

Sobre a Plastivida – A Plastivida é o instituto socioambiental dos plásticos e atua 

de maneira colaborativa, por meio da educação ambiental, para disseminar 

informações precisas e científicas sobre os plásticos - suas propriedades, 

aplicações, reciclabilidade, além do uso responsável e descarte adequado - a fim de 

contribuir com o desenvolvimento social e ambiental. Para mais informações: 
www.plastivida.org.br 
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