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Sinplast promove palestras e visita técnica na região do

Vale do Rio Pardo e Taquari
 

O assessor técnico do Sinplast Manuel Gonzales esteve na região do Vale do Rio Pardo e Taquari para palestras

do Programa Sustenplást  –  RS Plástico com Inteligência e visita  técnica.  As palestras ocorreram no Colégio

Estadual Monte Alverne, em Santa Cruz do Sul, e reuniram 301 alunos, de 6 a 17 anos. “Fui muito bem recebido e

as palestras foram bem proveitosas. Para os pequenos, além da apresentação, fizemos a atividade com as caixas

identificadas dos resíduos. As crianças receberam brindes do Sustenplást”, conta Gonzales. No dia seguinte, o

assessor realizou visita técnica na empresa Plastrela, na cidade de Estrela, falando sobre logística reversa e o

acordo setorial e NR 12.

 

Clique aqui e confira a galeria de fotos das palestras.

 

 

Prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda

Pessoa Física termina dia 30
 

Encerra no dia 30 de abril o prazo para entrega, sem multa, da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física

(IRPF).  Até  o  dia  22  de  abril,  a  Receita  Federal  já  havia  recebido  mais  de 13,1 milhões  de declarações.  A

declaração  deve  ser  apresentada  pela  Internet,  mediante  a  utilização  do  Programa  Gerador  de  Declaração,

disponível no site da Receita na Internet, ou pelo m-IRPF (através dos dispositivos móveis smartphones e tablets).

 

 

Participe de feiras do setor com subsídio do Sinplast
 

O Sinplast divulga algumas das feiras do setor ainda programadas para esse ano. São elas: Interpack, de 8 a 14

de maio, na Alemanha; Euro Mold e Interplast, de 18 a 22 de agosto, em Joinville (SC); Internacional Plastic Fair,

de 28 de outubro a 1º de novembro, no Japão; e a Expoplast, de 19 a 20 de novembro, no Canadá. Com o objetivo

de ampliar a participação das empresas associadas nesses eventos, o Sinplast segue apoiando interessados em

integrar as feiras. O auxílio financeiro é regularizado pelas normas de apoio do Sindicato. Participe, conheça as

novidades do setor e aproveite mais esse benefício de ser um associado ao Sinplast.

 

Fiema segue até sexta-feira (25) em Bento Gonçalves
 

Cerca de 200 pessoas prestigiaram a abertura oficial da Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente –

Fiema Brasil 2014, realizada na tarde desta terça-feira (22/04), no Pavilhão E do Parque de Eventos de Bento

Gonçalves. A Feira, que abriu ainda na parte da manhã, com o 2º Meeting Empresarial, segue até sexta-feira

(25/04) com uma ampla área de exposição e uma gama de eventos simultâneos voltados à sustentabilidade.

 

O governador do Estado, Tarso Genro, esteve presente na abertura do evento e disse que uma relação mais

harmoniosa entre a humanidade e o meio ambiente é fundamental, “mas não é fácil, porque a violação às leis da

natureza é inerente ao ser  humano. Por  isso temos que dar  valor à sustentabilidade, tornando-a rentável  ao
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empreendedor. Esse é o limite para todas as classes, para todas as culturas: transformar a sustentabilidade em

negócio. Coloco desta forma o Governo do Estado à disposição e manifesto meu orgulho em participar desta

promoção”, finalizou. Com informações do site da Fiema.
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