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Sinplast apoia participação no 6º Congresso Internacional

de Inovação
 

O  6º  Congresso  Internacional  de  Inovação  será  realizado  nos  dias  22  e  23  de  outubro  com  o  tema
“Megatendências: inovação e a economia da sustentabilidade”. O evento acontecerá no Teatro do Sesi, em Porto
Alegre, sendo promovido pelo Sistema FIERGS, por meio do IEL-RS, Sesi-RS e Senai-RS. O Congresso pretende
abordar as megatendências em tecnologia, inovação e sustentabilidade que estão afetando a vida e as estratégias
das organizações, empresas e da sociedade em geral. Mais informações e inscrições poderão ser obtidas pelo
site  www.fiergs.org.br/inovacao.
 
APOIO DO SINPLAST - Esse tradicional evento ocorrerá na sede da FIERGS em 22 e 23 deste mês de outubro.
A participação individual é de R$ 250,00. O Comitê Sinplast de Desenvolvimento Tecnológico e Design e o Centro
Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) oferecem apoio financeiro:

Para até 10 inscrições
Uma no máximo por empresa associada
50% do valor da participação individual
Mediante ressarcimento posterior, com comprovação de participação
Mediante manifestação imediata pelo e-mail rosana@sinplast.org.br, valendo as dez primeiras solicitações
que chegarem a esse endereço eletrônico.

 

Nesta quinta-feira: CSIG realiza visita técnica a empresa

FITESA, em Gravataí
 

No dia 16 de outubro, o Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) realiza uma visita técnica a empresa
Fitesa, em Gravataí (Rua Paul Zivi, 80 - Distrito Industrial). A empresa é líder na indústria de nãotecidos, tendo se
especializado no fornecimento de materiais inovadores para os mercados higiênico, médico e industrial. A visita
acontecerá das 14h às 16h30 e é voltada para sucessores e sucedidos de empresas associadas ao Sindicato.
 

Programa Sustenplást realiza atividades em homenagem

ao Dia das Crianças
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No final de semana do Dia das Crianças (11 e 12/10), o Programa Sustenplást RS – Plástico com Inteligência,
promovido pelo Sinplast, realizou atividades na capital e no interior do Estado. Em Porto Alegre, os pequenos
participaram de sessões de contação de histórias na Livraria Cultura no Shopping Bourbon Country. Durante a
ação,  o  professor  Silvio  Almeida  Junior  contou  a  história  da  Turma dos  R´s,  com o  personagem Recyclito,
abordando o tema da educação ambiental. Os pequenos receberam a revistinha infantil, editada pelo programa,
com história em quadrinhos e passatempos.
 
Já no interior do Estado, o programa Sustenplást realizou ações recreativas e educativas em Riozinho. Chute a
gol, brincadeiras e tablets com o jogo eletrônico Recycle Game foram disponibilizados às crianças em um evento
realizado pela Prefeitura em homenagem a elas. No próximo domingo (19/10), o Sustenplást estará presente em
Guaporé, durante a 7ª edição do Dia da Criança Tricolor. O evento, já tradicional na cidade, acontecerá a partir
das 12h, com estimativa de participação de 3 mil pessoas.
 
Clique aqui e confira a galeria de imagens do evento na Livraria Cultura.

 

Representante do Sinplast participa do IV Seminário de

Competitividade da Abiplast
 

O empresário Alfredo Schmitt, ex-presidente do Sinplast e atual presidente do I Congresso Brasileiro do Plástico,
representou o Sindicato no IV Seminário de Competitividade, realizado pela Abiplast, no dia 30 de setembro, com o
tema “O futuro perfil da transformação brasileira de plástico”. Entre as principais conclusões do evento, esteve o
tema da  economia  estável  e  necessidade de  ajustes para o triênio  2014-2016.  O  principal  desafio  do novo
governo,  independentemente  de  quem for  eleito,  será  contar  com credibilidade  para  realização  dos  ajustes
necessários a fim de gerar competitividade e iniciar novo ciclo de crescimento a partir de 2017.
 
Os empresários apresentaram um balanço dos quatro últimos anos para os principais mercados consumidores de
plástico: automotivo, alimentos e bebidas, e construção civil. Eles localizam o início da redução de crescimento a
partir de 2012 e apontam aumento próximo de zero ou retração para 2014. Para a maioria, 2015 será um ano
estável e dedicado à recuperação, desde que sejam realizadas as mudanças necessárias em políticas monetária,
industrial e comercial, assim como a reforma tributária.
 
Já o tema competitividade foi analisado sob diversos pontos de vista. Um item que recebeu fortes críticas é a
utilização do câmbio como mecanismo de contenção da inflação. O presidente da Abiplast, José Ricardo Roriz
Coelho, encerrou o evento falando sobre os temas discutidos durante o Seminário, bem como da importância das
ações do PIC - Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico para o fortalecimento do setor. Com informações da

Abiplast.

 
 

Associada ao Sinplast é destaque no Jornal do Comércio
 

A Xalingo, de Santa Cruz do Sul, associada ao Sinplast, foi destaque na coluna do jornalista Danilo Ucha, do
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Jornal do Comércio, no dia 3 de outubro. Confira o conteúdo na íntegra:
 
“O uso do plástico na produção de brinquedos registra  expansão no País  em função das vantagens como

durabilidade, flexibilidade, segurança e possibilidade de reciclagem. A Xalingo, empresa de Santa Cruz do Sul

(RS) e uma das 10 maiores do setor no Brasil, é prova disso. Neste ano, considerando a produção própria da

companhia — excluindo-se os importados —, o plástico foi  a matéria-prima utilizada em 81% dos produtos,

contra 19% de madeira. A Braskem, uma das principais fornecedoras da Xalingo, aponta o polipropileno (PP) e o

polietileno de alta densidade (Pead) como apostas para o mercado, por se tratarem de resinas com bom custo-

benefício e características que se adaptam perfeitamente aos brinquedos: fácil moldagem, leveza, resistência na

absorção de impactos e capacidade de reproduzir cores vivas e saturadas”.

 
 

Seminário Empresas Familiares 2014 acontece no dia 27

de outubro
 

No dia 27 de outubro, no Hotel Deville, na capital, acontece o Seminário Empresas Familiares 2014. Com o tema
“Estratégias para momentos de incertezas”, o evento tem como objetivo abordar questões relacionadas à gestão
do negócio e ao funcionamento das relações da família empresária. O evento acontecerá das 8h às 17h e contará
com uma série de palestras de especialistas no tema. Clique aqui para mais informações sobre o tema.

 

IMPORTANTE: MDIC abre consulta pública para ajustes no

regulamento de qualidade das mangueiras de PVC

utilizadas no gás de cozinha
 

No dia 3 de outubro, através da portaria de nº 452, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), no âmbito do INMETRO, deu início à consulta pública que avaliará o novo texto do Regulamento Técnico
da Qualidade para Mangueiras de PVC Plastificado para Instalações Domésticas de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP). Até o dia 06 de novembro, os representantes dos setores envolvidos na produção de mangueiras de PVC
plastificado  poderão  consultar  a  proposta  de  texto  disponível  no  site  www.inmetro.gov.br  e  apresentar  suas
sugestões e críticas.
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