
A Secretaria de Arti-
culação Institucional
e Cidadania Ambien-
tai (Saic), do Ministé-
rio do Meio Ambiente
(MMA), lançou a cam-
panha "Saco é um
saco. Pra cidade, pro
planeta, pro futuro e
pra você", de âmbito
nacional, que terá du-
ração de seis meses.

Todas as empre-
sas, instituições e as-
sociações que aderi-
rem à campanha e im-
plementarem ações
que favoreçam o consumo consci-
ente e responsável de sacolas plás-
ticas receberão o selo "Saco é um
saco". O MMA espera grande ade-
são à campanha, especialmente do
varejo e da sociedade.

Fernanda Daltro, do MMA, ex-
plica que a campanha mostra ao
consumido r que com a t i tudes
como recusar uma sacolinha plás-
tica ao comprar um pequeno item,
utilizar uma sacola retornável para
as compras no supermercado ou
exigir do varejista uma sacolinha
mais resistente contribui para pre-
servar o meio ambiente e construir
uma soc iedade sus ten táve l . E
acrescenta que a campanha já con-
ta com apoio da Abras, do Grupo
Cultural AfroReggae, do Instituto
Akatu e da Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL).

Estimativas da Abras contabi-
lizam cerca de 12 bilhões de saco-
las plásticas consumidas por ano
no País e o uso delas passou a ser
motivo de preocupação de órgãos
de governo, associações de clas-
se e organizações não-governa-

mentais pelos efei-
tos nocivos que seu
descarte provoca no
meio ambiente.

No mundo, o con-
sumo anual dessas
embalagens está esti-
mado entre 500 bi-
lhões e 1 trilhão de
unidades e elas po-
dem levar até 500
anos para se degra-
dar nos lixões, geran-
do impacto fortemen-
te negativo para o
meio ambiente.

O uso de sacolas
plásticas por parte do consumidor
está inserido no contexto de con-
sumo responsável e consciente e
já foi abordado no Processo de
Marrakech, Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (Pnu-
ma) instituído em 2003. Signatá-
rio desse Programa, o Brasil se
comprometeu a promover o con-
sumo consciente dessas embala-
gens seguindo diretrizes do MMA
implementadas pela Saic.

Em 2007 o MMA iniciou estudos
sobre o impacto ambiental provo-
cado por essas embalagens e pas-
sou a proceder para reduzir o con-
sumo delas por meio de campanhas
de conscientização. No ano passa-
do, lançou a campanha "Consumo
consciente de embalagens: a esco-
lha é sua, o planeta é nosso", que
contou com parceria de peso de
empresas que fabricam e empre-
gam embalagens plásticas em gran-
de escala, e de entidades com gran-
de influência na mudança de percep-
ção do público, como supermerca-
dos, associações de classe e orga-
nizações não-governamentais.
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