INSTITUTO VEDACIT PARTICIPA DE LIMPEZA
NO LITORAL PAULISTA
A ação é promovida regularmente pelo Instituo EcoFaxina, que trabalha
ativamente na preservação de praias e mangues

Cerca de 20 toneladas de lixo são trazidas do mar para a areia nas praias da
Baía de Santos (SP) diariamente. O Instituto EcoFaxina realiza em janeiro mais
uma ação de conscientização e limpeza, desta vez com a participação do
Instituto Vedacit, responsável pela doação de 80 baldes que serão utilizados no
recolhimento dos resíduos.
Os baldes substituirão os sacos utilizados na coleta, que eram descartados junto
com o lixo, e poderão ser reutilizados diversas vezes, pois servem para facilitar
o recolhimento dos resíduos, diminuindo significativamente a utilização dos
sacos plásticos.
“Para criarmos cidades do futuro é preciso pensar em soluções sustentáveis,
que utilizem ferramentas acessíveis para transformar as cidades em lugares
melhores para se viver. O Instituto Vedacit está ao lado do EcoFaxina, que
desenvolve um trabalho significativo para a recuperação do Estuário de Santos”,
afirma Luis Fernando Guggenberger, executivo de Inovação e Sustentabilidade
da Vedacit.
A operação nas praias é feita com frequência pelo EcoFaxina. O Instituto
trabalha ativamente na limpeza e recuperação de áreas degradadas em Santos.
Além das ações promovidas, a prefeitura de Santos oferece caminhões tratores
que limpam as praias duas vezes por dia.
Durante o trabalho, a equipe aproveita a oportunidade para conscientizar
voluntários e banhistas sobre a importância do descarte correto e da preservação
do meio ambiente.
A ação faz parte de um projeto maior para recuperação das áreas degradadas e
a diminuição do plástico no oceano. O projeto inclui a construção de um galpão
para descarte, reciclagem e a geração de renda para os moradores locais, por
meio da coleta e comercialização desses materiais. “Cerca de 80 mil pessoas
moram em comunidades de baixa renda, sem saneamento, nessa região. A
conscientização e a capacitação desses moradores é fundamental, pois são
agentes importantes para a recuperação ambiental. Esperamos que mais

empresas e Institutos nos ajudem na mobilização para promover a
transformação local”, acrescenta William Rodriguez Schepis, diretor-presidente
do Instituto EcoFaxina.
Sobre o Instituto Vedacit – http://www.institutovedacit.org.br
O Instituto Vedacit faz a conexão entre os negócios da Vedacit e os
investimentos sociais. O intuito é contribuir para a construção de Cidades do
Futuro, incentivando o empoderamento da sociedade, a melhoria na qualidade
de vida da população e a integração entre pessoas, moradias e espaços
urbanos.
Suas linhas de atuação estão divididas em: Cidades Criativas - com
projetos culturais que proporcionem maior ocupação e interação com os espaços
públicos, estimulando a reflexão e o protagonismo da população na solução dos
problemas locais; Cidades Inteligentes – contribuindo na formação de jovens
com alternativas de trabalho e empreendedorismo; e Cidades Sustentáveis –
com investimentos em negócios sociais e projetos esportivos que promovam a
melhoria da qualidade de vida e do bem-estar.
O Instituto Vedacit é responsável pelo Portal Futuro das Cidades, criado
para informar e estimular uma discussão diversa e construtiva sobre o amplo
universo

contemplado

pelo

conceito

Cidade.

Acesse:

www.futurodascidades.com.br.
Sobre a Vedacit
www.vedacit.com.br - 0800-833-2248
Líder no mercado de impermeabilização e produtos de alta tecnologia
para a construção civil, a Vedacit apresenta soluções inovadoras e se aproxima
das famílias brasileiras com soluções que são utilizadas no dia a dia, de forma
prática e eficiente. A empresa, com 84 anos de atuação, eleva a
impermeabilização a um patamar de maior modernidade estando mais perto das
necessidades de seus consumidores.
São mais de 100 produtos em suas linhas de impermeabilizantes,
materiais para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto,
desenvolvidos em laboratório próprio, com a mais alta tecnologia para oferecer
soluções apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser
encontrados em mais de 50 mil pontos de venda.

Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em
São Paulo - capital e nova unidade em Itatiba - e uma em Salvador, abastecendo
todas as regiões do Brasil. Conta ainda com quatro grandes regionais
distribuídas estrategicamente pelo país.
Acompanhe a Vedacit:
Facebook.com/vedacit
Instagram.com/vedacit
Youtube.com/vedacit
https://open.spotify.com/user/vedacit_br
https://twitter.com/vedacitoficial

