“Especial Plastivida de Sustentabilidade” será
destaque na Plástico Brasil 2019
Na oportunidade, a entidade levará ao evento especialistas para abordarem
temas como sustentabilidade, educação ambiental, consumo responsável e
reciclagem de plásticos
Com o intuito de levar conhecimento sobre questões ambientais,
sustentabilidade e consumo consciente dos plásticos, a Plastivida vai
realizar diversas palestras durante a Plástico Brasil 2019 – Feira
Internacional de Plástico, que acontecerá entre os dias 25 e 29 de março,
no São Paulo Expo, em São Paulo.
As apresentações serão realizadas durante o evento no “Especial Plastivida
de Sustentabilidade”, localizado no Parque de Ideias.
Para Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, participar da Plástico Brasil
com um ciclo de palestras é uma grande oportunidade para disseminar o
conceito da economia circular aplicada aos plásticos, ressaltar os seus
atributos e benefícios e destacar a importância do consumo responsável, da
coleta seletiva e da reciclagem.
Será um espaço importante para
apresentar as informações corretas sobre o plástico e desmistificar e
esclarecer esta onda de informações equivocadas que acabaram viralizando
e vilanizando os plásticos. Vamos falar sobre a nossa atuação na questão do
lixo nos mares, reciclagem, Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre
outros temas.

Confira a programação:
Dia 25, às 15h: Lixo nos mares, por Alexander Turra, Professor Doutor do Instituto
Oceanográfico da USP.
Dia 26, às 12h: Reciclagem de EPS, por Vanessa Vilata, do Comitê de EPS Plastivida.
Dia 27, à 12h: Sustentabilidade da Indústria Plástica na Argentina: problemáticas locais
e internacionais, por Verônica Ramos, diretora-executiva da Ecoplas.
Dia 28, às 12h: Panorama Legislativo, por Fernando Chaib, assessor Legislativo da
Plastivida.
Dia 29, às 11h: Política Nacional de Resíduos Sólidos, por Silvia Rolim, assessora
Técnica da Plastivida.
Todas as palestras são gratuitas e realizadas num auditório integrado à área de
exposição da Plástico Brasil. Não é preciso fazer inscrição prévia.

Para mais informações acesse:
https://www.plasticobrasil.com.br/pt/atracoes/especial-plastivida.html

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

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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