Plastivida participará com ações de educação ambiental no Lançamento do Plano Nacional
de Combate ao Lixo no Mar
A ação de educação ambiental “EnTenda o Lixo” ocorrerá no período de 22 a 24/03, em Santos
e Ilhabela, litoral de São Paulo
A Plastivida estará presente no lançamento do “Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar
(PNCLM)”, que será realizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no próximo dia 22 de
março, data em que se comemora o Dia Mundial da Água. O evento contará com a presença
do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
A entidade participará das agendas de lançamento do MMA em ambas as cidades, com a
realização do Projeto “EnTenda o Lixo”, em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP,
com ações de educação ambiental. O Projeto tem como objetivo conscientizar a população, de
forma a engajar (turistas e moradores locais) na prática do consumo responsável e disposição
correta dos resíduos sólidos, de forma a adotarem comportamento de respeito ao meio
ambiente, em especial ao ambiente marinho.
Durante a ação do "EnTenda o Lixo", que irá até o dia 24/03, serão distribuídos exemplares da
história em quadrinhos “Mariana e a batalha contra os supermacabros: a ameaça do lixo nos
mares” e do livro “Nós e o Plástico”. A ação será realizada em parceria com a Abiquim Associação Brasileira da Indústria Química -, por meio da Comissão Setorial de Resinas
Termoplásticas da Abiquim (Coplast), e também do “Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar
Limpo”.
A programação de lançamento do MMA incluirá uma série de eventos ao longo do dia 22/03,
começando às 9h, com um mutirão de coleta de resíduos na região de mangue da Praça
Eusébio Rocha, seguido de evento na praia do Gonzaga, onde o projeto EnTenda o Lixo será
realizado. O evento prosseguirá, na parte da tarde, em Ilhabela, onde o ministro Ricardo Salles
também lançará o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar.
Para Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, participar do lançamento do Plano Nacional de
Combate ao Lixo no Mar, é uma excelente oportunidade para fortalecer a sinergia entre o
Governo e o setor dos plásticos com ações para mitigar a questão lixo nos mares. “Desta forma
mostramos não só a preocupação do setor, mas principalmente o que temos feito em
benefício do ambiente marinho", afirma o executivo.
A Plastivida atua no tema desde 2011, quando assinou a “Declaração Global Conjunta da
Indústria dos Plásticos”, que formaliza a posição do setor com relação ao problema para a
implementação de ações e, em 2012, a entidade firmou Convênio Técnico com o Instituto
Oceanográfico da USP, com quem desenvolve, desde então, diversos estudos e ações de
educação ambiental sobre a problemática, dentre elas o projeto “EnTenda o Lixo”.

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
Serviços:

Data: 22/03/19 – Lançamento do PNCLM e ações do “EnTenda o Lixo”
Locais:
Santos/SP:
- 9h - Mangue – Praça Eusébio Rocha, rua Francisco Meira, São Manoel
- 10h30 – Praia do Gonzaga – Santos/SP (em frente à Concha Acústica)
Ilhabela/SP:
- 14h - Praça da Bandeira, Píer da Vila

Dias: 23 e 24/03/19 – Ações do EnTenda o Lixo
Santos/SP:
- 10h – 17h – Praia do Gonzaga – Santos/SP (em frente à Concha Acústica)
Ilhabela/SP:
- 10h – 17h - Praça da Bandeira, Píer da Vila
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