
 

 

Plastivida e SESC-DF firmam parceria para a implantação de 
ações de coleta seletiva e educação ambiental 

 
Desde a contribuição dos plásticos para o desenvolvimento sustentável passando pelo 

consumo responsável, até as boas práticas de coleta e reciclagem serão abordadas 
nesta parceria, em 11 unidades do Sesc do Distrito Federal, ao longo de 1 ano. 

 
 
A partir do dia 8 de agosto, serão iniciadas as atividades de educação 
ambiental que a Plastivida realizará em parceria com as escolas das unidades 
do Sesc-DF (Serviço Social do Comércio). O objetivo é levar, através de 
palestras e dinâmicas, aos professores e alunos, informações sobre os 
plásticos, sua contribuição para o desenvolvimento social, econômico e seus 
benefícios ambientais, assim como as boas práticas de utilização, coleta 
seletiva e reciclagem.  
 
A ação consiste em um Programa de Educação Ambiental, para professores do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio e alunos, para o qual são esperados, 
neste primeiro momento, mais de 500 participantes.  
 
A parceria contempla também a instalação de um Papa CartãoⓇ, que é um 
coletor no qual os cartões de plástico (débito, crédito, seguro-saúde, 
fidelidade, cartões-presentes, credenciais, cartões telefônicos, bilhete único e 
outros, inclusive os que contêm chip e tarja magnética) são triturados com 
segurança para serem encaminhados à reciclagem e transformados em novos 
produtos, como porta-copos, painéis decorativos, réguas etc.  
 
Um Ponto de Entrega Voluntária Monitorada (PEV-M) para a coleta de EPS ( 
popularmente conhecido como IsoporⓇ*) também ficará disponível durante a 
campanha. Estas coletas estarão disponíveis para os alunos, professores, 
funcionários e frequentadores do Sesc. 
 
O intuito dessa parceria é agregar às ações das 11 unidades do Sesc do 
Distrito Federal valores sociais e ambientais que possam ser levados além da 
entidade, para a vida das pessoas. “As ações visam capacitar multiplicadores 
desses conceitos tão importantes para o cuidado com o meio ambiente”, 
afirma José Roberto Sfair Macedo, Diretor Regional do Sesc-DF. 
 



 

 

 
Segundo Miguel Bahiense, presidente da Plastivida, a parceria com o Sesc-DF é 
de grande importância e ressalta o fato de que é por meio da educação  
ambiental que a população passa a conhecer melhor os produtos que fazem 
parte de suas vidas e entende que o uso responsável e o descarte adequado 
trazem benefícios para seu bem estar e para o meio ambiente. “Acreditamos 
que o diálogo com a sociedade, baseado nas informações técnicas e cientificas,  
transforma a relação das pessoas com o consumo e o descarte e para a 
preservação do Planeta”, explica o executivo.  
 
 
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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