
A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do 

Pará (Semas), em parceria 
com a entidade que comanda 
as ações da Remada Ten-
da Verde no nordeste 
do Estado, lançou a 
campanha “Julho 
Sem Plástico”, cujo 
objetivo é coibir o 
descarte de lixo nas 
praias durante o 
veraneio. A iniciativa, 
nascida no Reino Unido, em 
2011, pretende orientar e sensi-
bilizar visitantes e moradores 
sobre os riscos que o plástico 
representa para os animais sil-
vestres e os danos que causa ao 
meio ambiente. 

“A preocupação é manter a 

beleza cênica dos espaços de 
lazer e a segurança dos usuá-
rios e dos animais que circu-
lam e habitam esses ecossis-
temas. Os resíduos deixados 

nesses ambientes descarac-
terizam e desequi-
libram os biomas, 
atraem vetores de 
doenças e sujam os 
ambientes”, relata o 
gerente de Progra-
mas e Projetos de 

Educação Ambiental da 
Semas, Edira Vidal.

O “Julho Sem Plástico” se 
espalhou pelo mundo e, no 
Brasil, a hashtag #julhosem-
plastico tem sido usada como 
um apelo à população para 
evitar a utilização desse mate-
rial poluente e não descartá-lo 

de forma inadequada no meio 
ambiente.

“O problema com resí-
duos sólidos se intensi� cou 
com o uso indiscriminado 
de objetos descartáveis. O 
descarte inapropriado gera 
poluição do solo, água e ar, 
o que contribui com a morte 
de diversas espécies de plan-
tas e animais, além de preju-
dicar a saúde e a qualidade 
de vida das pessoas” avalia 
a bióloga Mary Anne Gama. 
“A diminuição do consumo 
de produtos descartáveis e a 
promoção da educação am-
biental contribuirão para a 
sensibilização da população”.

A utilização de canudos 
de plástico está proibida no 
Pará desde 24 de março deste 
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as ações da Remada Ten-
da Verde no nordeste 

nesses ambientes descarac-

Ação orienta veranistas
CAMPANHA BUSCA CONSCIENTIZAR TURISTAS E MORADORES SOBRE OS RISCOS DO DESCARTE DE LIXO NAS PRAIAS

“JULHO SEM PLÁSTICO”

ano, após publicação da Lei n° 
9.229, pelo governo do Estado, 
obrigando o fornecimento de 

canudos de papel biodegradá-
vel e reciclável por restauran-
tes, bares e lanchonetes.

  Descarte irregular é ameaça para animais silvestres e o meio ambiente
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Vinte e oito ônibus escolares 
foram entregues nesta quarta-
feira pelo governador Helder 
Barbalho. Os veículos foram 
adquiridos por meio de emen-
das parlamentares da bancada 
federal no Congresso Nacional, 
com contrapartida do Gover-
no do Estado. Os veículos vão 
atender 26 municípios: Acará, 
Água Azul do Norte, Altamira, 
Almeirim, Belém, Benevides, 
Bom Jesus do Tocantins, Bra-
gança, Brasil Novo, Bujaru, Ca-
pitão Poço (2), Castanhal, Con-
ceição do Araguaia, Curuçá, 
Gurupá (2), Irituia, Mocajuba, 

Paragominas, Primavera, Rio 
Maria, Rurópolis, São Domin-
gos do Capim, Santa Luzia do 
Pará, Santa Maria do Pará, Ter-
ra Alta e Ulianópolis

Durante a cerimônia, no 
estacionamento do Estádio 
Olímpico do Pará, o Man-
gueirão, o governador enfati-
zou a importância da coope-
ração com os parlamentares. 
“Essa mobilização entre re-
presentações do Legislativo 
e do Executivo permitiu que 
fossem viabilizados cerca 6 
milhões e meio, entre recur-
sos da Bancada Federal e do 

Governo do Estado, para a 
aquisição desses equipamen-
tos doados aos municípios, e 
que vão reforçar as ações de 
transporte escolar em todas 
regiões paraenses. Aqui � ca 
a minha gratidão aos nossos 
deputados federais e senado-
res, que não medem esforços 
para que possamos avançar e 
garantir mais benefício para 
município deste estado”, res-
saltou.

Os 28 ônibus são do tipo 
“Urbano Escolar Acessível” e 
cada um pode transportar até 
29 alunos sentados. 

Ônibus escolares são
entregues a municípios

PRESENCIAL

O Restaurante Popular 
Desembargador Paulo Frota, 
da Prefeitura de Belém, reto-
mou o atendimento presen-
cial após cinco meses. Até 
então, as refeições, vendidas 
por R$ 2, eram entregues 
apenas por delivery. Diaria-
mente, cerca de mil refei-
ções são comercializadas. O 
estabelecimento � ca na rua 
Aristides Lobo, nº 290.

O � scal do restaurante, 
Alfredo Beijer, explicou que 
medidas sanitárias de pre-
venção contra a covid-19 se-
rão implantadas, incluindo 
a permanência de apenas 
duas pessoas por mesa. 

As refeições são prepara-
das com nutrientes balan-
ceados e de boa qualidade, 
contendo de 600 a 800 calo-
rias. O nutricionista do res-

taurante, Matheus Souza, 
a� rma que a bandeja é com-
posta por uma proteína - car-
ne bovina, peixe ou frango -, 
e outros elementos como ar-
roz ou macarrão, feijão, faro-
fa, salada e uma sobremesa, 
que é uma fruta da estação.

O atendimento é de segun-
da a sexta, das 10h15 às 10h45 
para públicos prioritários e 
até as 14h para os demais.  

Restaurante Popular reabre as portas


