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DIA MUNDIAL DO

MEIO AMBIENTE
Em 2018 o país asiático sediará as celebrações globais do Dia
Mundial do Meio Ambiente,lembrado em 5 de junho.
Com o tema “#AcabeComAPoluiçãoPlástica”, a data chama
governos, setor privado, comunidades e indivíduos a reduzir a
produção e o consumo excessivo de produtos plásticos
descartáveis, que contaminam nossos oceanos, prejudicam a
vida marinha e afetam a saúde humana.
Ao longo da última década, a humanidade produziu mais
plástico do que em todo o século passado. Por ano, são
consumidas entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas em
todo o planeta e, a cada minuto, são compradas 1 milhão de
garrafas plásticas.

O PLÁSTICO
NOSSO DE
CADA DIA

Metade do plástico consumido pelos
humanos é de uso único e,
anualmente, pelo menos 8 milhões de
toneladas de plástico vão parar nos
oceanos — é como se a cada minuto
despejássemos nos mares a carga
inteira de um caminhão de lixo
plástico. O material representa
atualmente 10% de todos os resíduos
gerados pelo homem.
No Brasil, a discussão sobre a poluição
plástica vem avançando devido a
esforços do governo brasileiro e
outros atores da sociedade, incluindo
a ONU Meio Ambiente Brasil.
Campanhas para o consumo
consciente de sacolas plásticas, a
assinatura do Acordo Setorial de
Logística Reversa de Embalagens e
agora o processo de elaboração do
Plano Nacional de Combate ao Lixo no
Mar criam o ambiente institucional
necessário para avançar este debate
fundamental com a sociedade
brasileira.
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ENGAJAMENTO
#AcabeComAPoluiçãoPlástica
‘’Acreditamos que este ano,
com as iniciativas que
lideramos ou apoiamos,
haverá uma mudança real na
relação do Brasil com essa
problemática – cidadãos,
governos e empresas
perceberão que está na hora
de mudar hábitos e escolhas
para garantir a saúde do
planeta”, afirmou a
representante da ONU Meio
Ambiente no Brasil, Denise
Hamú.’’

O QUE PODEMOS
FAZER PARA REDUZIR?
1. Evitar comprar água de
garrafa plástica;
2. Usar ecobags para fazer
compras ao invés de sacolas
plásticas;
3. Evite comprar e usar pratos e
copos descartáveis;
4. Valorize mais embalagens
retornáveis;
5. Escolha recipientes
reutilizáveis, reutilize vasilhas de
alimentos e bebidas;
6. Diga não aos canudinhos;
7. Limitar os alimentos de
embalagens plásticas e
congelados.
8. Prefira a produção local, ou
faça você mesmo.
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