ADIRPLAST e Plastivida realizam 2ª edição do
Workshop sobre o “Programa Pellet Zero - OCS®”
Realizado pela segunda vez para os associados da ADIRPLAST, o Workshop tem o
objetivo de apresentar o modelo de implementação desenvolvido pela Plastivida,
totalmente inovador na América Latina, e motivar a adesão das empresas no combate
à perda de pellets plásticos no ambiente

São Paulo, março de 2021 – No dia 5 de março, será realizada a segunda edição
do Workshop sobre a implementação do Programa Pellet Zero - OCS® para
convidados da ADIRPLAST – Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas
Plásticas e Afins, signatária do Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo. O
objetivo do Programa Pellet Zero - OCS® é auxiliar as empresas na eliminação de
eventual perda de pellets plásticos para o ambiente.
O evento será ministrado pela Plastivida Instituto Socioambiental dos Plásticos licenciadora do Programa Internacional Operation Clean Sweep (OCS®) e
coordenadora do Fórum Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo - em parceria com
o Instituto Oceanográfico da USP (IO USP). Na ocasião, será apresentado aos
participantes o processo de implementação inovador na América Latina, baseado no
Manual do Programa Pellets Zero do “Operation Clean Sweep” e totalmente adaptado
à realidade brasileira.
As empresas que assinam o termo de compromisso com o Programa Pellet Zero OCS® recebem a certificação com uma estrela e, com o processo de implementação
do Programa, realizado em fases, graduações são acrescentadas a seu certificado,
até a pontuação máxima de 4 estrelas. Neste momento, a empresa opta por seguir
os parâmetros do OCS® Blue, conseguindo, assim a quinta e última estrela. “Em
apenas seis meses de atuação, 22 empresas já foram orientadas e certificadas, sendo
que uma delas já atingiu a certificação máxima, OCS® Blue, o que demonstra o
compromisso do setor na preservação ambiental.”, afirma o presidente da Plastivida,
Miguel Bahiense, presidente da Plastivida.
Para Laercio Gonçalves, presidente da ADIRPLAST, o Programa tem evidenciado que
é possível alinhar os objetivos de crescimento das empresas à atuação sustentável:
“A indústria brasileira tem se destacado na questão dos pellets e demonstrado para
o mundo a sua maturidade e preparo para atuar em consonância com as práticas
sustentáveis, com ganhos expressivos á cadeia produtiva e ao meio ambiente”,
comentou.

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
Sobre o “Fórum Setorial dos Plásticos – Por Um Mar Limpo”:Em 2012, a
Plastivida firmou um convênio com o IOUSP, para se capacitar e desenvolver estudos
científicos para endereçar as discussões sobre o tema no Brasil. Esse trabalho
resultou, em 2016, no lançamento do “Fórum Setorial dos Plásticos – Por Um Mar
Limpo”, que hoje conta com 18 signatários e promove estudos, interagem com
players mundiais sobre o tema e gera ações práticas, tanto de educação ambiental,
quanto de solução para a questão.
Para saber mais, acesse www.porummarlimpo.org.br
Sobre a ADIRPLAST: A ADIRPLAST tem como diretrizes o fortalecimento da
distribuição, o apoio aos seus associados e a integração do setor de varejo de resinas
plásticas, filmes bi-orientados e plásticos de engenharia. Atualmente, a entidade
agrega empresas distribuidoras de insumos plásticos que, juntas, tiveram um
faturamento bruto de cerca de R$ 4,5 bilhões em 2019. Elas responderam por cerca
de 12% de todo o volume de polímeros e filmes bi-orientados comercializados no
país. Credenciadas pelos fabricantes, essas empresas garantem ao cliente final a
qualidade do produto e dos serviços de logística e crédito. Além disso, contam com
uma carteira de 7.000 clientes, em um universo de 11.500 transformadores de
plásticos no Brasil.
Para mais informações, acesse www.adirplast.org.br
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