
	

	

Plastivida participará do evento “Rua de Lazer – Especial Mês 
das Crianças” no Guarujá 

  
Em parceria com a Secretaria de Cultura, a entidade levará atividades 

interativas e literatura para abordar a importância do consumo consciente, 
da coleta seletiva e da reciclagem dos plásticos  

 
 

Outubro de 2019 - A Plastivida, em parceria com a Secretaria da Cultura 
do Guarujá, participará das atividades do evento “Rua de Lazer – Especial 
Mês das Crianças”, que será realizado no município.   
 
O evento, gratuito, é um convite para toda a família, com opções de 
entretenimento para o público adulto e infantil e a entidade participará com 
o Projeto “EnTenda o Lixo”, que conta com profissionais do Instituto 
Oceanográfico da USP (IO/USP), para envolver a sociedade nas questões 
ligadas ao consumo responsável e à disposição correta dos resíduos sólidos. 
 
O 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. 
 
Quem participar dos eventos receberá o livro “Nós e o Plástico”, que 
aborda a importância da coleta seletiva e a reciclagem dos plásticos de forma 
lúdica e a história em quadrinhos “Mariana e a batalha contra os 
supermacabros: a ameaça do lixo nos mares” que mostra as 
consequências dos resíduos que chegam aos oceanos e evidencia a 
importância de cada cidadão na preservação do ambiente marinho. 
 
As ações no Guarujá são o início de um trabalho amplo, voltado à educação 
ambiental, que a Plastivida está realizando no município, a convite das 
Secretaria de Cultura e de Meio Ambiente. “Essas ações visam transformar 
a relação dos cidadãos e dos visitantes do Guarujá com os plásticos, seu 
consumo responsável e descarte correto, por meio da informação e do 
diálogo”, afirma o presidente da entidade, Miguel Bahiense.  
   
 
 
 
 
 
 



	

	

Serviço: EnTenda o Lixo durante o evento “Rua de Lazer – Especial 
Mês das Crianças” 
 
Data: 13/10/2019 
Horário: das 14h às 18h 
Local: Praça dos Expedicionário – Praia de Pitangueiras 
 
Data: 27/10/2019 
Horário: das 14h às 18h 
Local: Avenida 102, Parque Enseada - Cantagalo 
 

  
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 

 
Informações à imprensa: 
 
Comunicação Plastivida 
comunicação@plastivida.org.br 
(11) 2148-4756 
	


