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Copacabana receives project against ocean pollution 
 
Every year about 70 whales die off the US coast trapped in abandoned fishing nets. These 
nets are the main cause of death of whales, turtles and other marine animals in the Atlantic 
Ocean. A sad reality that begins to change thanks to a partnership of the International 
Volleyball Federation (FIBV) and the marine conservation group Ghost Fishing Foundation. 
The two entities have just launched, at Copacabana Beach, in Rio de Janeiro, a project to 
recover discarded fishing nets in the world's oceans. The idea is that they become volleyball 
nets. 
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Venue of the 2016 Olympic Games' beach volleyball matches, Copacabana Beach was 
chosen to house a school restored by the FIVB during the Olympics. Today, residents in the 
area not only play volleyball on beach courts that used fishing nets but also learned more 
about the impact of these nets and litter on the oceans. Each year, 640,000 tons of fishing 
gear are abandoned at sea, damaging marine wildlife, including whales, dolphins, turtles, 
and fish of all kinds. 
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The project, called Good Net, has the support of Olympic champion Giba. "Like volleyball 
players, the nets are at the heart of our game and our joy. Plus, we love the beach. So for us, 
it is very difficult to know that in the oceans there are so many nets causing damage", he 
said during the launch, also emphasizing that the initiative is also linked to the United 
Nations campaign against marine pollution. 
 
For more information or to donate to the Good Net project, visit: 
https://goodnetproject.com/ 
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Copacabana recebe projeto contra a poluição dos oceanos 

 
Todos os anos cerca de 70 baleias morrem na costa dos EUA presas em redes de pesca 
abandonadas. Essas redes são a principal causa da morte de baleias, tartarugas e outros 
animais marinhos no Oceano Atlântico. Uma triste realidade que começa a mudar graças a 
uma parceria da Federação Internacional de Vôleibol (FIBV) com o grupo de conservação 
marinha Ghost Fishing Foundation. As duas entidades acabam de lançar na praia de 
Copacabana, no Rio de Janeiro, um projeto para recuperar redes de pesca descartadas nos 
oceanos do mundo. A ideia é que elas virem redes de vôlei. 
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Sede do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de 2016, a praia de Copacabana foi 
escolhida por abrigar uma escola reformada pela FIVB durante as Olimpíadas. Hoje, os 
moradores da região não só jogam vôlei em quadras de praia que usaram redes de 
pesca, como também aprenderam mais sobre o impacto das redes e do lixo nos oceanos. 
Todos os anos, 640 mil toneladas de equipamento de pesca são abandonadas no 
mar, prejudicando animais selvagens marinhos, incluindo baleias, golfinhos, tartarugas e 
peixes de todos os tipos. 
 
O projeto, batizado de Good Net, ganhou o apoio do campeão olímpico 
Giba. “Como os jogadores de vôlei, as redes estão no centro do nosso jogo e da nossa 
alegria. E nós amamos a praia. Então, para nós, é muito difícil saber que, nos oceanos, há 
tantas redes causando danos”, disse o astro durante o lançamento, destacando que a 
iniciativa também está ligada à campanha da Organização das Nações Unidas(ONU) contra a 
poluição marinha. 
 
Para mais informações ou para fazer doação ao projeto Good Net, 
visite: https://goodnetproject.com/ 
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