
1 
 

 

  



2 
 

AÇÕES RELEVANTES 

 

 Clean Up the World 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clean Up the World 2018   

Abertura no Copacabana Palace Hotel 
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 Ações de Educação Ambiental e sensibilização social: 

PROJETO BG500 na praia da Urca: https://www.facebook.com/bg500/ 

 

 

Foto Caio Salles (2020) 

https://www.facebook.com/bg500/
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Bota pra Girar - Clean Up actions: http://www.botapragirar.eco.br/ 

 

 

  

Abraçar e proteger nossas praias. Fernanda Cubiaco #Bota pra Girar 

(associada ABLM) engajada em projetos para as MELHORES PRATICAS. 

 

 

http://www.botapragirar.eco.br/
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PARCERIAS POR MELHORES PRÁTICAS & SUSTENTABILIDADE 

https://www.instagram.com/p/B7vhK_mJbXL/?utm_source=ig_web_copy_

link 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/B7vhK_mJbXL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B7vhK_mJbXL/?utm_source=ig_web_copy_link
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 Advocacy para impedir um ato de mitigação ambiental 

utilizando material que libera microplástico no meio 

ambiente.  

 

http://www.osaqua.com.br/2019/10/15/mpf-praia-limpa-promovera-audiencia-

publica-em-itauna/ 

MPF-Praia Limpa promoverá Audiência Pública 

em Itaúna 
POR:  

DULCE TUPY 

 – 15/10/2019PUBLICADO EM: CIDADE, COISAS DA POLÍTICA (CONTINENTINO 

PORTO), COMUNIDADE, DULCE TUPY, OPINIÃO, POLÍTICA 

 

O Ministério Público Federal (MPF) promove no dia 28 de outubro, às 14h, uma Audiência Pública 

em Saquarema (RJ), para debater com autoridades públicas, movimentos sociais e demais cidadãos o 

projeto MPF-Praia Limpa. O encontro será realizado na Avenida Oceânica, nº 1654 – Itaúna. O 

projeto MPF-Praia Limpa visa preservar áreas de conservação ambiental e defender os interesses que 

impactam a sociedade local. 

Na ocasião, serão abordadas as questões do esgoto na Lagoa de Saquarema, instalação das lixeiras 

doadas pela WSL, o legado do campeonato mundial do surfe realizado recentemente, o cumprimento 

da retirada das barracas fixas na Praia da Barrinha, a proibição do trânsito de veículos na areia e a 

regulamentação do voo de paramotores nas áreas com concentração de pessoas, dentre outros temas 

contidos na recomendação expedida pelo MPF. O resultado da audiência irá instruir o inquérito civil 

nº 1.30.009.000040/2015-71. 

TEMAS POLÊMICOS 

A audiência pública será conduzida pelo procurador da República Leandro Mitidieri Figueiredo, que 

presidirá a mesa, coordenará os trabalhos e seguirá a seguinte cronologia: 14hs – Abertura dos 

trabalhos, com a manifestação da mesa, a ser composta por representantes dos órgãos e movimentos 

sociais convidados; e manifestação do público; 17hs – Encerramento. O cronograma poderá sofrer 

alterações de acordo com a dinâmica dos debates desenvolvidos durante o evento. 

http://www.osaqua.com.br/2019/10/15/mpf-praia-limpa-promovera-audiencia-publica-em-itauna/
http://www.osaqua.com.br/2019/10/15/mpf-praia-limpa-promovera-audiencia-publica-em-itauna/
http://www.osaqua.com.br/2019/10/15/mpf-praia-limpa-promovera-audiencia-publica-em-itauna/
http://www.osaqua.com.br/2019/10/15/mpf-praia-limpa-promovera-audiencia-publica-em-itauna/
http://www.osaqua.com.br/s/cidade/
http://www.osaqua.com.br/s/cidade/continentino-porto/
http://www.osaqua.com.br/s/cidade/continentino-porto/
http://www.osaqua.com.br/s/cidade/comunidade/
http://www.osaqua.com.br/s/opiniao/dulce-tupy/
http://www.osaqua.com.br/s/opiniao/
http://www.osaqua.com.br/s/cidade/politica/
https://i1.wp.com/www.osaqua.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Autor-Dulce-Tupy.jpg
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A participação na audiência pública será garantida mediante inscrição no dia do evento, informando-

se, no ato de inscrição: nome completo, documento de identidade, entidade ou órgão público 

eventualmente vinculados e se deseja manifestar-se oralmente nos debates. Saiba mais sobre o 

projeto “MPF Praia Limpa” assistindo ao vídeo: http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-

rj/mpf-praia-limpa-convoca-audiencia-publica-em-saquarema-rj. 

Entre os temas a serem tratados, um dos mais polêmicos será a doação de 60 lixeiras recicladas, 

fruto de um acordo entre o MPF-Praia Limpa com a promotora do evento – a WSL (World Surf 

League) – e a Prefeitura Municipal. Na ocasião, ficou acordado que a WSL entregaria as lixeiras 

recicladas como medida compensatória pelos danos ambientais causados pelo campeonato. 

SOLUÇÃO EM ABERTO 

Porém, segundo a professora de Biologia e microbióloga ambiental Marlise Araújo, as lixeiras 

chegaram em estado bruto de fabricação e não têm um acabamento adequado para serem instaladas 

ao ar livre e muito menos serem coloridas pelos alunos da rede escolar, como foi ventilado pela 

Prefeitura. Produzidas pela empresa de reciclagem Carbobrasil, de Santa Catarina, elas não passaram 

pelo crivo da Associação Brasileira de Combate ao Lixo Marinho (ABLM), que enviou uma carta 

à prefeita Manoela, alertando sobre a questão e pedindo providências. 

O Campeonato Mundial de Surf Oi Pro, realizado na Praia de Itaúna, organizado pela WSL e tendo a 

Boomerang como gestora dos resíduos, teve como slogan “carbono free, lixo zero”. Durante o 

evento houve o cuidado para que não fossem usados descartáveis. Por outro lado, os resíduos foram 

coletados e os recicláveis dirigidos a um centro de catadores. Para zerar os recicláveis, em especial o 

material das mídias visuais que são grandes banners de plástico, surgiu a alternativa de produzir as 

lixeiras. Agora, aparentemente sem solução, o caso está em aberto. 

Matéria publicada na edição de outubro/2019 

do jornal O SAQUÁ (Edição 241) 

 

 

 

  

http://www.osaqua.com.br/ed/osaqua-241
http://www.osaqua.com.br/ed/osaqua-241
http://www.osaqua.com.br/ed/osaqua-241
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 Ativismo, organização social e desenvolvimento de projetos 

relacionados com o derramamento do óleo na costa do Nordeste, 

no Biaxo Sul da Bahia / Costa do Dendê, Outubro/Novembro 2019 

https://ablm.org.br/2020/01/14/sos-comunidades-do-baixo-sul-da-

bahia/ 

    

   

 

BRAZIL 
The worst oil spill on the 

Northeast coast
The liveguard Gutemberg
(ABLM associate), a hero 

among many – more 
than 300 hours cleaning 

oil-covered beaches. 
(Maraú Peninsula, 2019)

ABLM prospects the 
medical care to the 
Maraú volunteers 

who had contact 
with the oil 
(11/2019)

Foto: Tally Melo 

https://ablm.org.br/2020/01/14/sos-comunidades-do-baixo-sul-da-bahia/
https://ablm.org.br/2020/01/14/sos-comunidades-do-baixo-sul-da-bahia/
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 Expedição para Barra Velha - Reserva Pataxó – Porto Seguro, BA   

    Coordenador, Willian Gomes com a participação do Greenpeace e ABLM 

COLOCANDO  ECOBARREIRAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DO ÓLEO EM RIOS E MANGUES  

Fotos: Willians Gomes, 

DEZ 2019 



10 
 

 Participação no Colegiado Estadual do Gerenciamento Costeiro do 

Ceará 
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No dia do padroeiro do Rio de Janeiro, ABLM no Movimento Praia Viva! 

No dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2015, a filial 

carioca da Associação Brasileira do Lixo Marinho, que tem também como objetivo 

trabalhar a educação ambiental para sustentabilidade das praias e mares, organiza 

e convida a todos para participar do seu primeiro mutirão de educação ambiental e 

coleta ... 
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PROJETO LIMPANDO O MUNDO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA TODOS - CE 

DIFERENTES ESTRATÉGIAS PARA UM SÓ OBJETIVO: 

SALVAR AS COSTAS E OS OCEANOS!!! 


