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Capital gaúcha mostra em iniciativa inédita o mundo com

e sem o plástico
 

 
A cidade de Porto Alegre – em iniciativa inédita na América Latina – mostrará ao mundo como o plástico está
inserido hoje em dia na rotina das pessoas, tornando-se elemento indispensável para o bem estar das famílias e
sua qualidade de vida, o meio ambiente, a saúde, entre outros setores. Todas estas nuances serão desenhadas
no 1º Congresso Brasileiro do Plástico, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de novembro, na FIERGS. Além da
área  de  exposição,  que  trará  exemplos  práticos  da  inserção  dos  plásticos  nos  mais  diversos  segmentos,  o
Congresso  apresentará  cases  e  promoverá  debates  entre  diretores,  professores  e  executivos  nacionais  e
internacionais sobre os benefícios dos plásticos em diversas aplicações do cotidiano. Confira  a programação
completa:  http://www.congressodoplastico.com.br/programacao.  As  inscrições  estão  abertas  até  o  dia  3  de
novembro pelo site www.congressodoplastico.com.br. O Congresso é organizado pelos três sindicatos do setor do
plástico – Simplás, Simplavi e Sinplast.
 
 

CSIG apoia participação de associados no Seminário

Empresas Familiares 2014
 

O CSIG – Centro Sinplast de Inovação e Governança, por meio Programa de Apoio a Cursos Rápidos,  está
subsidiando  a  participação  de  representantes  de  empresas  associadas  ao  Sinplast  no  Seminário  Empresas
Familiares 2014. O apoio é de R$ 200,00 por representante de empresa associada, que deve estar em dia com o
Sindicato e participar do SIS (Sistema Sinplast  de Indicadores Setoriais).  O evento acontecerá no dia  27 de
outubro, das 8h às 17h, no Hotel Deville, na capital, com o tema “Estratégias para momentos de incertezas”. O
objetivo  é  abordar  questões relacionadas  à  gestão  do  negócio e ao  funcionamento das  relações  da  família
empresária. Clique aqui para mais informações sobre o tema.
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Confira o vídeo de cobertura do Prêmio Sinplast Attilio

Bilibio 2014
 

Está no ar, por meio do You Tube do Sinplast, o vídeo com a cobertura completa da outorga do Prêmio Sinplast
Attilio Bilibio  2014.  Nesta edição,  foram homenageados Roberto  Jaeger (in memoriam), fundador da empresa
Javel, de Novo Hamburgo, por ter sido o primeiro presidente do Sindicato; e a Indústria de Plásticos Herc Ltda., de
Porto  Alegre,  por  seu  espírito  inovador  e  crescimento  com solidez.  O  evento  aconteceu  no  Restaurante
Panorâmico da Fenac, em Novo Hamburgo, no mês de setembro.
 
 

Presidente do Sinplast participa de reunião-jantar do

Simplás, em Caxias do Sul
 
 

 
O presidente do Sinplast Edilson Deitos participou, na última segunda-feira (20/10), da reunião-jantar do Simplás,
em Caxias do Sul. Na oportunidade, Deitos conversou com o presidente do Conselho da Foton Aumark, Luis
Carlos Mendonça de Barros (foto), sobre os planos de investimento no Estado. O evento aconteceu na Câmara de
Indústria,  Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul,  reunindo um público aproximado de 300 pessoas -  a
maioria ligada à indústria nacional de transformação.
 
 

Associados participam de visita técnica a empresa FITESA
 
 

 
Na última semana, o Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) reuniu associados em uma visita técnica a
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empresa  Fitesa,  em Gravataí.  A  empresa  é  líder  na  indústria  de  nãotecidos,  tendo  se  especializado  no
fornecimento de materiais inovadores para os mercados higiênico, médico e industrial.
 
 

Inscrições abertas para oficina de elaboração de projetos

para o Programa Inova Talentos
 

No dia 30 de outubro, na Fiergs, em Porto Alegre, acontecerá uma oficina de projetos para auxiliar as empresas
que tem interesse em submeter propostas para o Programa Inova Talentos. A terceira chamada de projetos para o
Programa encerra-se no dia 05 de dezembro de 2014. A inscrição para a oficina é gratuita. Mais informações
podem ser obtidas através do e-mail inovatalentos@ielrs.org.br ou pelo telefone (51) 3347-8961.
 
 

Reciclagem de plásticos na Esplanada dos Ministérios, em

Brasília
 

A Plastivida e o Instituto do PVC, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, realizarão até o dia 15 de março
de 2015 o Projeto Reciclagem de Cartões de Plásticos. Nesta ação, está sendo disponibilizado o Papa Cartão®
em alguns Ministérios, na Esplanada, e em outras autarquias em Brasília, bem como no Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, com o objetivo de realizar uma coleta seletiva de cartões de plásticos (de crédito, de fidelização, de
planos de saúde, de crachás, cartão telefônico, etc.). Os cartões coletados são periodicamente transportados para
São  Paulo,  onde  são  reciclados  e  transformados  em  novos  produtos.  Mais  informações  pelos  sites
www.plastivida.org.br/cartao e www.institutodopvc.org/cartao.
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