Recuse o uso único
Recuse-se a usar plásticos descartáveis
OS FATOS
O plástico é para sempre
O plástico cria poluição tóxica em todas as fases de sua existência: produção,
utilização e eliminação. O plástico é um material que a Terra não consegue digerir.
Cada pedaço que já foi criado continuará existindo, incluindo a pequena quantida já
encinerada e que torna-se partícula tóxica.

O plástico contamina a nossa cadeia alimentar
No meio ambiente, as quebras de plástico tornam-se partículas pequenas que tornamse produtos químicos tóxicos. Estas partículas são ingeridas por animais selvagens em
terra e no mar, contaminando a cadeia alimentar.

O plástico afeta a saúde humana
Substâncias químicas nocivas liberadas por plásticos estão presentes no sangue e nos
tecidos de quase todos nós, incluindo os recém-nascidos.

Plásticos descartáveis são a principal fonte de poluição
O consumo de plásticos descartáveis - sacos, garrafas, canudos e assim por diante,
entrou em uma espiral fora de controle. Esses itens são utilizados por alguns
segundos, horas ou dias, mais seus dejetos duram para sempre.

Junte-se ao movimento
parar a poluição por plástico.
descubra como em:

plasticpollutioncoalition.org

Comece agora: traga a sua própria bolsa e garrafa reutilizável

OS FATOS

Reciclagem de plástico não é
uma solução sustentável
A maioria dos nossos resíduos de plástico são
depositados em aterros, downcycled, incinerados ou
exportados para outros países. Reciclagem de plástico é
cara e nada mais é do que a utilização de resíduos ao invés
da produção de produtos de plástico virgem.

Poluição plástica não é só no oceano

A quantidade de poluição de plásticos no oceano está
se expandindo de uma forma catastrófica, mas existem
concentrações semelhantes no deserto, em todas as
comunidades ao redor do mundo, nas nossas casas e em
nós.

Plastic Pollution Coalition é uma
aliança global de indivíduos, organizações, empresas e
formuladores de políticas trabalhando em direção a um
mundo livre da poluição por plástico e seus impactos tóxicos
nos seres humanos, nos animais e o meio ambiente.

Junte-se ao movimento
parar a poluição por plástico.
descubra como em:

plasticpollutioncoalition.org

