
Instituto do PVC e Plastivida participam da Virada Sustentável com o 

Programa de Reciclagem de Cartões 

 

 

Braskem e Instituto do PVC lançam parceria, com apoio da Plastivida, em que 

disponibilizarão máquinas Papa-Cartão para coletar e triturar cartões feitos de PVC 

que não possuem mais utilidade. Quem levar quatro ou mais cartões para triturar 

ganhará uma régua feita com cartões reciclados. A ação acontecerá em São Paulo, 

no Parque da Juventude, Parque Villa-Lobos e no Centro Cultural Rio Verde, 

durante a Virada Sustentável. 

 

O Programa de Reciclagem de Cartões é uma iniciativa inédita em todo o mundo e 

tem como objetivo dar um destino correto e seguro aos cartões de PVC, como de 

bancos, lojas, seguro-saúde, cartões telefônicos, presentes, credenciais etc. A 

máquina tritura os cartões inutilizando-os por completo. Após este processo, este 

resíduo é recolhido, passa por uma triagem onde parte do material é transformada 

em dois materiais: “Mosaico de Cartão” e chapas de PVC reciclado, que são 

utilizados na criação de produtos como capas de caderno e agenda, relógios, porta-

copo, bloco de notas etc. 

 

A Virada Sustentável está em sua terceira edição e tem como objetivo ampliar o 

acesso às informações sobre sustentabilidade a partir de uma abordagem positiva e 

lúdica para a população. O evento teve sua primeira edição em 2011, quando 

reuniu mais de 500 mil pessoas em 482 atrações. No segundo ano, a Virada reuniu 

em torno de 740 mil pessoas em 612 atividades gratuitas localizadas em 149 

locais. 

 

Segundo Miguel Bahiense, presidente do Instituto do PVC e da Plastivida, "o 

aumento da atividade de reciclagem está diretamente atrelado à intensificação de 

sistemas de coleta seletiva de resíduos pós-consumo, o que deverá ocorrer com a 

implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e da participação da 

sociedade nesse processo", afirma Bahiense.     

 
Papa-cartão 
Locais: 
Parque da Juventude (8 e 9/06) - Santana 
Parque Villa-Lobos (8 e 9/06) – Alto de Pinheiros 
Centro Cultural Rio Verde (8/06) - Belmiro Braga, 119 - Vila Madalena 
 


