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"Até 2050, se continuarmos lidando com a natureza da mesma forma que hoje em dia, teremos mais plástico que 
peixes nos mares. Caso sigamos o mesmo ritmo e as perspectivas ambientais não forem mudadas, vamos olhar 
para os mares e enxergar plástico. "

"O plástico à deriva é facilmente confundido com uma água viva, componente alimentar de várias espécies 
marinhas, principalmente as tartarugas, que não digerem esse material. Assim, o plástico ocupa um espaço no 
estômago das tartarugas, elas têm a sensação de estarem alimentadas e acabam morrendo por inanição. Estamos 
constantemente jogando inúmeros detritos no mar e isso é extremamente prejudicial. Precisamos ter uma 
mudança de comportamento e visão de mundo para que possamos realmente construir um planeta saudável. "

(Denise Hamú, representante da ONU Meio Ambiente no Brasil, em entrevista ao Jornal O Globo, de 19.06.2017).



ONU Meio Ambiente (Insígnia Mares Limpos, MutCom, divulgação em diversas 

mídias, inclusive da ONU Meio Ambiente Mundial e no site do Ministério do Meio 

Ambiente, citação no 1º Seminário Nacional sobre Combate ao Lixo no Mar)

Início da semana mares limpos reúne 1500 voluntários na praia de Copacabana

http://web.unep.org/americalatinacaribe/br/início-da-semana-mares-limpos-reúne-1500-voluntários-na-praia-de-copacabana

ONU Meio Ambiente promove semana mares limpos com ações de limpeza de praia 

por todo país

http://web.unep.org/americalatinacaribe/br/onu-meio-ambiente-promove-semanamareslimpos-com-a%C3%A7%C3%B5es-de-

limpeza-de-praia-por-todo-pa%C3%ADs

Brazil’s cleanses week kicks 1500 volunteers Copacabana beach

http://web.unep.org/stories/story/brazil%E2%80%99s-cleanseas-week-kicks-1500-volunteers-copacabana-beach

Brasil adere à campanha global Mares Limpos 
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2566

http://web.unep.org/americalatinacaribe/br/início-da-semana-mares-limpos-reúne-1500-voluntários-na-praia-de-copacabana
http://web.unep.org/americalatinacaribe/br/onu-meio-ambiente-promove-semanamareslimpos-com-a%C3%A7%C3%B5es-de-limpeza-de-praia-por-todo-pa%C3%ADs
http://web.unep.org/stories/story/brazil%E2%80%99s-cleanseas-week-kicks-1500-volunteers-copacabana-beach
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2566
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Cada membro juvenil avaliará os tipos de plástico descartáveis que costuma utilizar no seu dia-a-dia 
(canudos, sacolas, copos, garrafas PET, por exemplo) e se comprometerá a reduzir o uso de um tipo durante o 
período do desafio (30 de setembro a 9 dezembro de 2018 – 10 semanas), tendo que reportar ao Chefe da 
Seção, a cada reunião de Seção, quantos itens utilizou durante a semana, mantendo um registro do seu 
controle de consumo.

COMO CONQUISTAR A INSÍGNIA?



Os membros juvenis, que atingirem as metas de redução abaixo, receberão a Insígnia no Padrão 
correspondente à meta alcançada:
• Padrão Bronze - de 1 a 3 itens utilizados semanalmente (média geral do período de 10 semanas)
• Padrão Prata - menos de 1 item utilizado semanalmente (média geral do período de 10 semanas)
• Padrão Ouro - menos de 1 item utilizado semanalmente (média geral do período de 10 semanas) e 
promover uma das seguintes atividades à sua escolha (podendo ser realizada em conjunto com até outros 
três membros da Seção):
- Uma festa sem qualquer item de plástico descartável para, pelo menos, 30 convidados;
- Uma campanha de conscientização sobre a importância da redução do consumo de plásticos descartáveis 
em sua escola, instituição religiosa, clube ou academia por, pelo menos, um mês, e que alcance mais de 300 
pessoas.

COMO CONQUISTAR A INSÍGNIA?



Uma vez alcançada a meta, ao final do período do desafio, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por 
proposta do Chefe da Seção, conferirá o direito de usar a Insígnia Mares Limpos no Padrão correspondente à 
meta alcançada.

Os distintivos serão fornecidos sem custo pelo Escritório Nacional, mas cada Grupo Escoteiro deverá cobrir o 
custo de correios das respectivas remessas, devendo fazer solicitação e pedir mais instruções por meio do e-
mail atividades@escoteiros.org.br. As solicitações devem ser feitas até, no máximo, dia 31 de março de 2019.
O Chefe da Seção tem a flexibilidade de reduzir o período do desafio para 9 ou 8 semanas (mantidas as 
médias gerais acima), seja para adequar à realidade de toda a Seção (calendário das atividades, por exemplo), 
seja para adequar à realidade de cada membro (adesão tardia ao desafio, por exemplo), mas, em nenhuma 
hipótese, o desafio poderá ser inferior a 8 semanas.

COMO CONQUISTAR A INSÍGNIA?




