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Plastivida  apoia  a  13ª  Conferência  de  Produção  Mais  Limpa  
e  Mudanças  Climáticas  da  Cidade  de  São  Paulo  

  
A entidade distribuirá, durante a Conferência, informativos sobre o ciclo de 
vida das sacolas plásticas, como evitar o desperdício, assim como realizar o 

descarte correto dessas embalagens. 

 

A Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos será apoiadora da 13ª 
Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da Cidade de São 
Paulo, cujo tema central será “Aquecimento Global: de sua casa para o seu 
planeta”, o evento será realizado no dia 27 de maio, em São Paulo, e tem 
como objetivo promover o debate sobre experiências e práticas da 
sustentabilidade nas empresas do setor público e privado, indústrias, comércio 
e serviços, órgãos públicos e ONGs. 

O evento é uma iniciativa do médico e vereador Gilberto Natalini (PV), que 
anualmente propõe a reunião dos diversos segmentos da sociedade para 
discutir questões que impactam o meio ambiente e interferem no cotidiano dos 
cidadãos. 

Por ser a entidade que representa institucionalmente a cadeia produtiva dos 
plásticos, a Plastivida tem apoiado esta iniciativa para mostrar que esses 
produtos estão cada vez mais presentes na vida das pessoas por serem 
versáteis, impermeáveis, maleáveis, duráveis, por apresentarem uma 
excelente relação custo/benefício, além de proporcionarem saúde, bem-estar, 
comodidade e economia para as pessoas e da importância de seu consumo 
responsável. 

A entidade distribuirá, durante a Conferência, informativos sobre o ciclo de 
vida das sacolas plásticas, como evitar o desperdício, assim como realizar o 
descarte correto dessas embalagens. “As sacolas plásticas são um exemplo de 
produto que promove benefícios à população, como praticidade, higiene e 
economia e que, por isso, devem ser utilizadas a partir de boas práticas de 
redução de desperdício e descarte adequado”, afirma o presidente da 
Plastivida, Miguel Bahiense.  

Ainda segundo ele, os plásticos são fundamentais na vida moderna. 
“Acreditamos que promovendo seu uso responsável e descarte adequado, 
teremos cada vez mais um convívio benéfico com esses produtos”, completa o 
executivo.   

  

  



  
  

Plastivida  Instituto  Sócio-‐Ambiental  dos  Plásticos  
www.plastivida.org.br        -‐    plastivida@plastivida.org.br  

Serviço:  
13ª Conferência de Produção Mais Limpa 

Dia 27 de maio, a partir das 8h 
Local: APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas 
Rua Voluntários da Pátria, 547, Santana, São Paulo, Brasil 

Inscrições: http://www.anggulo.com.br/p+l/inscr.html 
 

 
Informações à imprensa 
M.Free Comunicação 
Roberta Provatti, Paulo Tonon e Marcio Freitas 
(11) 3171-2024           R. 2 

  


