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Resíduos sólidos e energias alternativas são temas de

debate no Energiplast 2014        
Em sua 5ª edição, o Fórum Brasileiro de Reciclagem Energética de Resíduos Sólidos com Ênfase em Plásticos –
Energiplast 2014 tem como tema “Resíduos Sólidos e Energias Alternativas: uma nova economia”, visto que a
transformação de lixo em energia é cada vez mais necessária no cenário do país. O Fórum, que acontece no dia
15 de setembro, no Centro de Eventos da FIERGS (Av. Assis Brasil, 8787), traz palestrantes renomados para
discutir o assunto, reunindo estudantes, empresários, entidades governamentais, Ministério Público e profissionais
interessados no tema.
 
O evento é promovido pelo Comitê Sinplast de Reciclagem, com patrocínio da Fecomércio-RS e Braskem, e apoio
da FIERGS, e tem como objetivo debater o aproveitamento de resíduos sólidos, não só para reciclagem, mas
também para a geração de energia. “Chegamos à quinta edição do Energiplast. A cada ano, apresentamos no Rio
Grande do Sul tecnologias que já vêm sendo utilizadas no Brasil e no mundo para geração de energia a partir de
resíduos sólidos”, explica o coordenador do evento, Luiz Henrique Hartmann, também coordenador do Comitê
Sinplast de Reciclagem, promotor do fórum. Temas como novidades em tecnologias, cases de sucesso e soluções
para as melhores técnicas em curto prazo de tempo no tema do resíduo sólido urbano integram a programação
deste ano.
 
As inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas antecipadamente pelo blog energiplast.wordpress.com. O fórum
concederá certificado de horas complementares. Clique aqui e confira a programação.

 
 

Diálogos Tributários do Sinplast será nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira  (28/8),  às  12h,  o  Comitê Sinplast  de Assuntos Legais  e  Tributários,  realiza,  nas salas D3
301-302, na Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787), o evento Diálogos Tributários com o tema “Planejamento Tributário –
Riscos e Benefícios”.  As inscrições são gratuitas  e  as vagas são limitadas a um representante por  empresa
associada ao Sindicato. Mais informações e inscrições pelo e-mail sinplast@sinplast.org.br.
 
 

 

Gestão em Debate abordará o novo jeito de gerir

empresas
No dia 8 de setembro, o Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) realiza mais uma edição do Gestão em
Debate. O evento contará com a palestra “Minha empresa é um sucesso. Mas até quando?”, ministrada por
Vinicius Machado, da Perestroika.
 
O tema abordará o novo jeito de gerir negócios, que segundo o palestrante, é completamente diferente de como
se fazia anteriormente. Durante o evento, serão explicados os novos conceitos e como eles podem entrar na vida
de qualquer empresa, mesmo naquelas mais tradicionais.
 
O evento acontecerá na Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787), nas salas D2 209-210, das 12h às 14h. A participação é
gratuita  para  até  dois  representantes  de  empresas  associadas  ao  Sinplast.  As  vagas  são  limitadas.  Mais
informações e inscrições pelo e-mail csig@sinplast.org.br.
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Associada Lange Termoplásticos, de Panambi, participa

com estande da Expointer 2014
A empresa associada Lange Termoplásticos, de Panambi, estará participando com estande da Expointer 2014. A
feira acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No evento, o
estande da Lange estará localizado na Quadra 4, no acesso principal ao Parque.
 

 

IEL realiza evento sobre conflitos de gerações em

setembro
O IEL realiza no dia 19 de setembro o evento Diálogos para o Futuro. Mediado pela Doutora em Psicologia e
Coordenadora do MBA Gestão Empresarial e do MBA Liderança Estratégica na Unisinos Patricia Fagundes o
evento contará com a participação do consultor, autor e palestrante Sidnei Oliveira. Sidnei é expert em Conflitos de
Gerações, Geração Y e Z,  desenvolvimento de Jovens Potenciais e Mentoria.  É autor  de vários livros sobre
Liderança e dos best-sellers da série Geração Y. O evento tem inicio às 8h30, no Centro de Eventos da FIERGS,
Espaço COMPET (Av. Assis Brasil, 8787). Clique aqui para mais informações e inscrições.
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