Plastivida participará do evento de certificação Bandeira Azul da Praia
do Tombo no Guarujá/SP
Durante a cerimônia da entrega do reconhecimento internacional, a entidade realizará
atividades interativas com a população, reforçando os conceitos de consumo
consciente e descarte adequado dos plásticos

Novembro de 2019 – No próximo dia 7, a Plastivida marcará presença na
cerimônia de certificação da Praia do Tombo, no Guarujá, que pelo 10ª ano
consecutivo foi reconhecida com a 'Bandeira Azul', um selo socioambiental
internacional. A certificação reconhece praias, marinas e embarcações com
elevado grau de gestão ambiental e é proposta para praias urbanas e de grande
circulação de pessoas, pois o objetivo é conscientizar a comunidade e a gestão
pública da importância de manter o lugar limpo e preservado.
Nesse sentido, a Plastivida, que é o Instituto Socioambiental dos Plásticos e que
tem participado de diversas atividades sustentáveis e culturais no Guarujá, em
parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e de Cultura, estará presente no
evento com o Projeto “EnTenda o Lixo”. Trata-se de uma tenda com recursos
visuais e com profissionais do Instituto Oceanográfico da USP (IO/USP), que
envolvem os participantes em questões ligadas ao consumo responsável e à
disposição correta dos resíduos sólidos, visando a preservação das praias, mares
e oceanos.
“Nosso objetivo é o de conscientizar a população sobre os malefícios que a
presença de resíduos sólidos nos oceanos pode acarretar e sobre a importância
de se adotar um comportamento de respeito ao meio ambiente”, conta Miguel
Bahiense, presidente da entidade.
Este ano, a Plastivida esteve presente no Clean Up Day e no evento “Rua de
Lazer – Especial Mês das Crianças” com o Entenda o Lixo e o Mar que Queremos.
Bahiense completa: “temos realizado uma série de atividades voltadas à
Educação Ambiental no Guarujá e essa parceria tende a crescer, com o objetivo
de modificarmos a relação das pessoas com os plásticos”.
10 anos de bandeira Azul – Esse reconhecimento faz com que a Praia do
Tombo mantenha o título de mais certificada da América do Sul e da única de
São Paulo com o selo de qualidade.
O anúncio foi feito em uma recente reunião na Dinamarca, pelo júri internacional
do programa, do qual o Ministério do Turismo faz parte. Para conquistas a

certificação 'Bandeira Azul', a praia é avaliada e precisa ser aprovada em 34
critérios que são divididos em gestão ambiental, educação, qualidade da água,
segurança e serviços.
A gestão da Praia do Tombo é feita pela Secretaria de Meio Ambiente de Guarujá,
em parceria com outras secretarias municipais, entre elas a de Operação
Urbanas, com o envolvimento de moradores da região, ambientalistas e
frequentadores da praia.

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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