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Sustenplást lança em breve terceira edição da Revista A
Turma dos R´s – É Brincando que se Aprende

O Programa Sustenplást  –  RS Plástico com Inteligência,  do Sinplast,  lançará em breve a terceira  edição da
Revista A Turma dos R´s – É Brincando que se Aprende. Em ano de Copa do Mundo, esse número da publicação
é alusivo ao esporte e fala sobre a importância de, assim como no jogo, termos regras com o meio ambiente. A
revista conta com história em quadrinhos e passatempos divertidos que ensinam sobre como reduzir, reciclar e
reutilizar os materiais plásticos. O material será distribuído gratuitamente nas palestras educativas do Sustenplást
em escolas e eventos no decorrer de 2014. O Sinplast tem o apoio da Braskem nesta edição.
 

Prêmio Sinplast Attilio Bilibio em 2014
A diretoria  do  Sinplast  acaba  de  aprovar  o  regulamento  do  Prêmio  Sinplast  Attilio  Bilibio.  A homenagem do
Sindicato se dará a uma pessoa física ou jurídica, sempre nos anos pares. Entre os critérios para a escolha do
homenageado, estão a idoneidade pessoal e profissional e/ou empresarial. Os dirigentes do Sindicato e empresas
associadas, em prazo determinado, poderão indicar nomes que serão avaliados por uma comissão designada pelo
presidente do Sinplast. A solenidade de entrega deverá ocorrer no mês de setembro.
 
Clique aqui e acesse o regulamento na íntegra.

 

Novo Informativo Tributário do Sinplast
O Comitê Sinplast de Assuntos Legais e Tributários está com um novo boletim informativo. O conteúdo, eletrônico,
aborda  temas  tributários  de  interesse  das  indústrias  do  plástico.  O  envio  é  mensal  a  todas  as  empresas
associadas. Caso você não esteja recebendo o material, atualize seus contatos junto ao Sindicato pelo e-mail
sinplast@sinplast.org.br.
 

Errata
Informamos que o calendário do Sinplast encartado na edição de dezembro do Sinplast Informa está com erro na
marcação do feriado de Corpus Christi. A data correta deste feriado é 19 de junho. Informamos ainda que o feriado
estadual de 20 de setembro não foi marcado no calendário. Pedimos que façam essas considerações e, desde já,
nos desculpamos pelos equívocos.
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