Plastivida traz novamente Tampinha Legal® para a Plástico Brasil
As tampinhas plásticas serão recolhidas no pavilhão de exposições e destinadas para o
Instituto Canto de Luz
A Plastivida, apoiadora institucional do Tampinha Legal, coletará tampas plásticas na
feira Plástico Brasil, que se inicia hoje, dia 25 de março, em São Paulo.
O Tampinha Legal faz a economia circular acontecer atendendo os três pilares da
sustentabilidade: social, ambiental e econômica através de ações motivadoras, alegres
e interativas que contribuam com a mudança de comportamento da sociedade por
meio do fomento e incentivo da coleta das tampinhas.
Ao longo dos cinco dias do evento, haverá um ponto de coleta fixo na praça de
alimentação do pavilhão, onde os expositores e visitantes da feira poderão destinar
voluntariamente suas tampinhas após o consumo. Também serão recolhidas as tampas
produzidas nas demonstrações de empresas expositoras presentes no evento deste
ano.
A Plastimil, parceira estratégica nesta ação, coletará o material para o Instituto Canto
de Luz, para posterior segregação do material pela entidade. A Organização NãoGovernamental, fundada no ano 2.000, atende mensalmente cerca de 130 crianças e
adolescentes, com idades que variam de 2 a 15 anos. A ONG desenvolve trabalhos
socioeducativos e promove a autonomia e a garantia dos direitos da criança, do
adolescente
e
suas
famílias.
Mais
informações:
https://www.institutocantodeluz.org.br/.
O Instituto Canto de Luz é uma das mais de 330 entidades assistenciais cadastradas
atualmente no Tampinha Legal®, desde o seu lançamento, em 2016, durante o 2º
Congresso Brasileiro do Plástico.
Sobre o Tampinha Legal® - O Tampinha Legal é o maior programa socioambiental de caráter
educativo, de iniciativa da indústria de transformação do plástico da América Latina. Lançado
em 2016 na segunda edição do Congresso Brasileiro do Plástico (CBP), propõe ações
modificadoras de comportamento de massa através do fomento e incentivo da coleta de
tampas de plástico. Desta forma aumentamos os níveis de esclarecimento quanto ao destino
adequado dos resíduos plásticos. Para mais informações: https://tampinhalegal.com.br/site/.
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.
Serviço:

Plástico Brasil 2019 – Feira Internacional de Plástico
Data: 25 a 29 de março – 10h -19h
Local: São Paulo Expo — Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5
Parque de Ideias, na Rua K 040
Credenciamento: https://www.plasticobrasil.com.br/pt/credenciamento.html
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