Um Guia para
organizações e empresas
interessadas em celebrar o
Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho de 2018

Acabe com a Poluição Plástica
Se você não pode reutilizar, recuse
#BeatPlasticPollution

Introdução
A poluição plástica é um dos maiores desaﬁos ambientais do nosso tempo, com
estatísticas mostrando que haverá mais plástico nos oceanos do que peixes até
2050. Para mudar o futuro, cada um de nós precisa fazer a nossa parte. Quer se
trate de uma garrafa de refrigerante, uma sacola do supermercado ou uma
colher em uma padaria, o plástico descartável está incorporado em nossas vidas
diárias. O baixo custo, conveniência e leveza desses produtos revolucionaram a
embalagem de mercadorias. No entanto, agora está claro que essa conveniência teve um impacto catastróﬁco no meio ambiente.

Sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente
O Dia Mundial do Meio Ambiente acontece todos os
anos no dia 5 de junho. É o principal dia das Nações
Unidas para promover a conscientização e ação em
todo o mundo em relação ao meio ambiente. Ao
longo dos anos, tornou-se uma das maiores
plataformas globais de divulgação pública, celebrada
por milhões de pessoas em mais de 100 países.
É o "Dia das Pessoas" fazerem algo positivo para o
meio ambiente. Seu objetivo é aproveitar ações
individuais e transformá-las em um poder coletivo
que tenha um legado de impacto real e duradouro
no planeta.
O dia é celebrado de inúmeras maneiras, desde
ações de limpeza de praia e plantio de árvores até a
convocação de funcionários e parceiros para se
envolverem e fazerem a sua parte. É também um
ótimo momento para mostrar sua contribuição para
a sociedade. Precisamos do seu apoio para tornar
este Dia Mundial do Meio Ambiente um sucesso!

▪

Divirta-se: Torne o seu evento do Dia Mundial do Meio
Ambiente divertido, inspirador e interessante. Você
deve estar animado com a ideia que teve!

▪

Surpreenda-se: Muitas vezes pensamos sobre o que
não podemos fazer… Pense no que você pode fazer e
venha com otimismo!

▪

Encoraje os outros: Uma grande ideia atrai
naturalmente outras pessoas que podem ajudar a
dar vida à ela. Use sua inﬂuência e redes para trazer
outros a bordo.

Como participar
Dê uma olhada nas ideias a seguir e veja como você
pode fazer a diferença.
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Por que celebrar o Dia Mundial do
Meio Ambiente?
1

Cause impacto: Todos nós podemos
desempenhar nosso papel na redução da
poluição plástica. Por que não usar o dia para
mostrar como sua empresa tomará medidas para
reduzir sua pegada de plástico e lidar com o lixo
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Inspire os outros: O dia é uma fantástica
oportunidade para inspirar os funcionários da
sua empresa ou organização a tomar medidas
para reduzir, reutilizar e reciclar resíduos de
plástico no local de trabalho e em casa.
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Participe do movimento: faça parte de algo maior
neste Dia Mundial do Meio Ambiente e mostre como
ações coletivas podem ter grandes resultados. Registre
o evento de sua empresa ou organização no website
www.worldenvironmentday.global para que possamos
compartilhar suas atividades com a comunidade
global do Dia Mundial do Meio Ambiente.

Participe no jogo mundial da tag
#BeatPlasticPollution nas redes sociais
Na preparação para o 5 de junho, queremos que
as pessoas de todo o mundo compartilhem
com seus amigos, familiares e colegas o que
estão fazendo para mudar seus hábitos de
plástico descartável.
●

Participe no jogo mundial da tag
#BeatPlasticPollution nas redes sociais:
Convide outros ministros, colegas e o
público a tirar uma selﬁe com sua sacola de
compras de lona, canudo de metal ou
qualquer outro produto reutilizável e marcar
cinco amigos, dizendo a eles para fazerem o
mesmo. A pessoa marcada deve postar uma
foto com o item reutilizável em 24 horas;

●

Desaﬁe outras organizações e empresas a se
juntarem a vocês na limpeza do planeta:
Anuncie que sua organização/empresa
limpará o lixo plástico em um parque ou
espaço público no Dia Mundial do Meio
Ambiente. Marque outras organizações e
empresas em sua rede, desaﬁando-as a fazer
o mesmo. Poste um vídeo com o chefe de sua
organização/empresa com sua xícara de café
reutilizável favorita e marque outras pessoas
de alto nível de coordenação para se juntarem
a elas e tomar medidas para conter o lixo de
plástico descartável gerado pela entidade;

●

Incentive outra organização ou empresa a se
comprometer com a redução de plástico:
Comprometa-se a reduzir o uso de plástico
descartável da sua empresa ou organização e
marcar outro, desaﬁando-o a fazer o mesmo.

Princípios para ajudar você a planejar
seu evento
▪

Sonhe com uma ideia: Reúna a equipe e a gerência
em seu local de trabalho para debater ideias e
atividades que possam fazer a diferença. Qual impacto
coletivo seu local de trabalho pode promover para
resolver a poluição por plástico? Existe algum
problema relacionado com o qual sua empresa ou
organização se beneﬁciaria ao saber mais?

●

Espalhe o jogo da tag: Poste uma foto de
seus colegas trazendo seus recipientes de
comida reutilizáveis para o escritório todos
os dias e marque outros, desaﬁando-os a
fazer o mesmo.

Quando você postar sobre o Dia Mundial do Meio
Ambiente nas mídias sociais, use as hashtags
#WorldEnvironmentDay,
#DiaMundialdoMeioAmbiente,
#BeatPlasticPollution e
#AcabeComAPoluiçãoPlástica e mencione
@unenvironment e @onumeioambiente.
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Realize uma auditoria de plástico
A única maneira de realmente começarmos a
abordar essa questão é lidar com ela na e reduzir
a quantidade de plástico de uso único projetado
nos produtos do dia-a-dia. Para ajudar a combater
a poluição plástica, crie um plano pensando nas
seguintes etapas:
●

●

●

●
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Quanto plástico descartável você usa: Quando
vocês começam a calcular quanto plástico vai
para o lixo em seu local de trabalho todos os
dias, vocês podem se surpreender com a
quantidade. Trabalhe com os colegas para
contabilizar os recipientes de plástico na
cantina, copos de plástico para água e café e
garrafas plásticas para reuniões, para entender
quanto plástico descartável vocês usam;
Estabeleça um objetivo: Depois de conhecer a
pegada de plástico da sua organização, deﬁna uma
visão para reduzi-la e quantiﬁcá-la de uma forma
que as pessoas possam entender (em número de
caminhões, por exemplo) para que vocês possam
trabalhar para reduzi-la ao longo do tempo;
Deixe a equipe entusiasmada: Deixe que a
equipe saiba o que você está planejando fazer e
peça a eles ideias sobre o que acrescentariam ao
plano. Com essa contribuição, suas chances de
sucesso são ainda maiores;
Aumente a conscientização em toda a parte:
compartilhe materiais com a equipe internamente
e em seu website para mostrar seus planos e
compromissos. Se você está fazendo um trabalho
que merece atenção da mídia, entre em contato
com jornalistas para mostrar a eles o que você está
fazendo. Por ﬁm, lembre-se de usar a hashtag
#BeatPlasticPollution.

Dicas para começar
▪

Identiﬁque uma área e registre-a: Com seus
colegas, veja se há uma área que vocês desejam
limpar. Você pode entrar em contato com as
autoridades ambientais locais para identiﬁcar
os espaços ou locais que mais precisam de
suporte. Depois de saber onde farão a ação de
limpeza, registre sua área no site do Dia Mundial
do Meio Ambiente. Você pode descobrir que os
outros têm atividades em andamento na sua
área - sugira uma parceria com eles!

▪

Coloque seu time a bordo: Marque uma data
para a ação de limpeza - pode ser durante uma
hora de almoço ao longo da semana ou uma
manhã no ﬁm de semana anterior a 5 de junho.
Convide sua equipe, parceiros, fornecedores,
empresas e organizações vizinhas a se
envolverem na ação. Quanto mais melhor!

▪

Baixe o aplicativo: Este ano, estamos trabalhando
com o aplicativo Litterati para rastrear o lixo
plástico que é coletado. Baixe o aplicativo em
www.litterati.org e registre o que o seu time
coletar para que seja incluído no total global;

▪

Adquira o kit que a equipe vai precisar: Sejam
luvas, bolsas, coletes de neon ou coletores de lixo,
reúna os materiais que sua equipe vai precisar
para coletar o lixo plástico. Veriﬁque se alguma
empresa ou organização cobrirá o custo dos
materiais ou solicite que as pessoas contribuam
no dia. Você também pode precisar de bebidas e
refrescos para manter seu time animado;

▪

Classiﬁque os resíduos: Organizem os resíduos
coletados por tipo e tenham um plano de como
eles podem ser reciclados. Contate a empresa de
limpeza pública ou uma cooperativa de
recicladores para destinar corretamente o lixo
coletado, em especial os resíduos plásticos;

▪

Convide os meios de comunicação, políticos,
outras empresas e organizações: Envolva a mídia
local para cobrir sua ação de limpeza e identiﬁque
um porta-voz inspirador que possa explicar o que
vocês esperam alcançar. Por que não pedir
também aos políticos e empresas locais de
bebidas e embalagens para que se envolvam e
entendam o que mais precisa ser feito?

▪

Tire uma foto e compartilhe conosco e nas mídias
sociais: Conte-nos como sua equipe se saiu compartilhe uma foto de seus esforços de coleta, nos
informando que tipo de lixo você coletou e quanto
pesou, usando as hashtags #WorldEnvironmentDay,
#DiaMundialdoMeioAmbiente, #BeatPlasticPollution
e #AcabeComAPoluiçãoPlástica e mencione
@unenvironment e @onumeioambiente;

▪

Deixe um legado: Depois de ter terminado a limpeza,
por que não deixar uma placa que permita que as
pessoas saibam que a área foi declarada livre de
resíduos plásticos para o Dia Mundial do Meio
Ambiente? Desta forma, esperamos que continue
assim e que possamos virar a maré contra os plásticos!

Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente:
vamos limpar o mundo
●

Escolha uma área para limpeza: Para o Dia
Mundial do Meio Ambiente, estamos encorajando
todos os parceiros a mobilizarem suas redes para
participar de clean ups (ações de limpeza) e
descobrir de onde o lixo plástico está vindo.
A limpeza pode nas margens de um rio, em uma
área perto dos edifícios do governo ou uma praia
especíﬁca e particularmente poluída com
resíduos de plástico. Embora as ações de limpeza
só possam resolver a questão do plástico no ﬁnal
de seu ciclo de vida, elas são uma ótima maneira
de mostrar às pessoas a extensão da poluição
plástica em primeira mão e entenderem a
magnitude do problema.

O que fazer a seguir
Para ajudar a divulgar o Dia Mundial do Meio
Ambiente, incentivamos os parceiros a fazerem o
download do kit de ferramentas da marca do Dia
Mundial e usar os materiais de mídia social disponíveis
no site www.worldenvironmentday.global. Aqui você
será capaz de:
1

Registrar sua atividade: Se você registrar a ação da sua
organização ou empresa, nós poderemos promover
seu trabalho em todas as nossas plataformas digitais.
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Materiais de download: incluem o kit de ferramentas
da marca com todos os logos, recursos de mídia social
e muito mais. Adapte os ícones para o Português, ou
solicite à ONU Meio Ambiente Brasil as artes
:
traduzidas pelo e-mail roberta.zandonai@un.org;
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Descubra mais sobre a questão do lixo plástico
marinho no site da #MaresLimpos
(www.cleanseas.org): Para enfrentar a crise dos
oceanos, a ONU Meio Ambiente lançou a campanha
#MaresLimpos, que já tem o apoio de mais de 40
governos comprometidos a agir sobre essa questão
e 70.000 ações individuais registradas.

Contatos:
Registre seu evento em worldenvironmentday@un.org
ou entre em contato com colegas que estão tocando os
planos regionais para o Dia:
Sede da ONU Meio Ambiente
Joyce Sang
joyce.sang@un.org
África
Mohamed Atani
mohamed.atani@un.org
América Latina
Maria Amparo Lasso
maria.lasso@pnuma.org
Brasil
Fernanda Daltro
Fernanda.daltro@un.org
América do Norte
Laura Fuller
laura.fuller@un.org
Europa
Alejandro Laguna
alejandro.laguna@un.org
Oeste Asiático
Melanie Hutchison
melanie.hutchinson@un.org
Pacíﬁco
Isabelle Louis
isabelle.louis@un.org
www.unenvironment.org
www.worldenvironmentday.global
#worldenvironmentday
#beatplasticpollution
@unenvironment

