Consumo Responsável de sacolas plásticas será
tema de debate em Piracicaba
O consumo responsável de sacolas plásticas será o tema em pauta na
Câmara de Vereadores de Piracicaba na próxima quinta-feira, 17 de
maio, a partir das 8h30, no Salão Nobre. O debate é promovido pela
Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos, pela Associação
Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis (Abief) e pelo Instituto
Nacional do Plástico (INP) em parceria com a Câmara dos Vereadores. O
evento é público, com entrada gratuita, e conta com iniciativa do
vereador Capitão Gomes.
Na oportunidade, as entidades apresentarão a Escola de Consumo
Responsável, ação que tem como objetivo disseminar conceitos sobre
consumo consciente, uso racional dos recursos e descarte correto de
embalagens. O projeto é parte do Programa de Qualidade e Consumo
Responsável de Sacolas Plásticas, que envolve indústria, varejo e
população na questão da responsabilidade compartilhada. "A defesa do
meio ambiente só será eficaz se as ações partirem de princípios
educativos e não de restrição de um ou outro produto", afirma Miguel
Bahiense, presidente da Plastivida.
O Programa se baseia na redução do desperdício por meio da educação
ambiental e no incentivo ao uso de sacolas plásticas certificadas,
fabricadas dentro da norma ABNT 14 e identificadas com o Selo de
Qualidade Abief-INP. O selo de Qualidade garante que as sacolas
realmente aguentam os seis quilos de compras que irá carregar. Assim,
o consumidor não precisa colocar uma sacola dentro da outra para
transportar suas compras, ou usar somente parte de sua capacidade,
reduzindo, assim, o consumo de sacolas plásticas.
Com início em 2008, o Programa conta com nove cidades (São Paulo,
Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Recife e
Florianópolis –, além de Blumenau). De 2008 a 2011, o Programa
promoveu uma redução de cinco bilhões de sacolas plásticas, ou seja,
27,9% em relação ao consumo de 2007. "O resultado prático é a
redução do desperdício das sacolas plásticas, além da conscientização e
o maior envolvimento da população nas questões sustentáveis", finaliza
o executivo.
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Evolução da redução no consumo de sacolas plásticas no Brasil:
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17,9

---

---
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16,4

1,5

8,4
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15,0

2,9
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14,0

3,9

21,8
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12,9

5,0

27,9
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